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Váš dopis zn. Naše č.j Vyřizuje / linka Datum 

 MC05 84762/2021 Mgr. Daniela Fiedlerová / 257 000 575 

daniela.fiedlerova@praha5.cz 
29.4.2021 

 Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zák. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Povinný subjekt - Úřad městské části Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend 

obdržel dne 20.4.2021 žádost o informace zaslanou v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž Česká 

televize, IČ: 00027383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, žádá o zpřístupnění 

následujících informací: 

1. Sdělení o učiněných opatřeních ze strany Městské části Praha 5, resp. Úřadu 

městské části Praha 5 v souvislosti s Oznámením (podání České televize ze dne 20. 

září 2019, ÚMČ Praha 5 doručeno dne 25.9.2019, kterým bylo Českou televizí 

oznámeno podezření ze spáchání přestupků proti občanskému soužití v souvislosti 

s odvysíláním pořadu provozovatele televizního vysílání Barrandov Televizní Studio, 

a.s. , IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, 152 00, s názvem 

„Moje zprávy“ dne 20.3.2019 od 20:05 hod. ).    

2. Sdělení anonymizovaného obsahu meritorního rozhodnutí v přestupkovém řízení 

v souvislosti s Oznámením, bylo-li vydáno. 

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím sdělujeme následující: 

ad. 1. Věc byla u správního orgánu – Úřadu městské části Praha 5 vedena pod č.j.: R 1379/19 

a byla dne 25.10.2019 odložena dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Ad. 2. Usnesení o odložení věci s anonymizovaným obsahem poskytujeme v příloze.   

 

                       PhDr. Dalibor Sadovský 

          vedoucí odboru 

                                                                    

                   v.z. Mgr. Daniela Fiedlerová 

                    vedoucí oddělení přestupků 
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