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Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  01.02.2019  
 
Sp.zn.:  KS262/2019/KT 
Čj.(Če.): MUNAC11223/2019/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
Datum:  07.02.2019 
 
Poskytnutí informace  
 
Vážení, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 01.02.2019 Vám zasíláme informaci, kterou jste požadovali 
v bodu č. 1 Vaší žádosti. 

Níže citujeme kurzívou jednotlivé body Vaší žádosti. Požádali jste o poskytnutí informací, zda: 

 
1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, 

případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří 
„předzahrádky“? 

2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, 
respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ 
vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu? 

3. Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, 
respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na 
jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení 
některého ze závazných právních předpisů, či nikoli? 

4. Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora 
uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání 
spatřuje znaky správního deliktu či přestupku. 

 
K bodu č. 1 Vaší žádosti sdělujeme, že Vámi popsaný metodický pokyn nemá Městský úřad Náchod 
k dispozici. Městskému úřadu Náchod není ani známo, zda takový metodický pokyn existuje.  
 
Zasíláme Vám tuto informaci na e-mailovou adresu, kterou jste v žádosti určili. 
 
O bodech č. 2, 3 a 4 Vaší žádosti je Vám zároveň do Vaší datové schránky zasláno rozhodnutí o 
odmítnutí těchto částí žádosti. 
 

 

 
S pozdravem  

Mgr. Hana Mílová  
tajemnice Městského úřadu Náchod 

 
 
 
MUNAX00KR753 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0 

 
SuperDoručovatel.cz, s.r.o. 
U Hřiště 334 
252 67 Tuchoměřice 
IČO 06802923 
(cestou elektronické adresy pro 
doručování) 
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