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Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění 
 

Vážený pane , 

dne 8. 2. 2021 byla Magistrátu města Liberec, odboru správnímu a živnostenskému – oddělení 

přestupků, tj. věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (dále jen „povinný subjekt“) 

doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“). Žádost byla zaevidována pod 

číslem CJ MML 027410/21. 
 

Žádostí se domáháte poskytnutí informací, resp. statistik ohledně zaevidovaných porušení 

nařízení vlády a jejich protikoronavirových opatření za období únor 2020, březen 2020, 

prosinec 2020, apod. 

Na základě předmětné žádosti Vám povinný subjekt tímto sděluje: 

Od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 jsme přijali celkem 169 oznámení týkající se porušování 

krizových opatření vlády, evidované pod ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon): 

březen 2020 – 28 oznámení 

duben 2020 – 60 oznámení 

květen 2020 – 14 oznámení 

červen 2020 – 2 oznámení 

červenec, srpen, září 2020 – 0 oznámení 

říjen 2020 – 7 oznámení 

listopad 2020 – 30 oznámení 

prosinec 2020 – 28 oznámení. 
 

K řešení přestupků na porušování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je 

kompetentní příslušná Krajská hygienická stanice. 
 

S pozdravem 

Mgr. Jitka Štíchová v. r. 
vedoucí odboru správního a živnostenského 

podepsáno elektronicky 

 




