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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Vážený pane,
dne 05.03.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně požadujete sdělit:
1. počty oznámených a projednaných přestupků dle § 49/1b), 1c) a § 50 (spáchané mezi
osobami blízkými) a dále dle § 49/1a) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném
do 30.06.2017, které se projednávaly na návrh dle § 68 téhož zákona, kolik bylo podáno
návrhů na jejich projednání, kolik jich bylo skutečně projednáno a kolik bylo vydáno
rozhodnutí o přestupku, a to za období od 01.07.2016 do 31.12.2016.
2. počty oznámených a projednaných přestupků dle § 7/1b), 1c), 7/2b) (spáchané mezi
osobami blízkými), dle § 7/1a), § 7/2b) a dle § 8/1,3 zák. č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, (kdy je dle § 79 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, zahájeno řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku), kolik bylo
dáno souhlasů, kolik jich bylo zahájeno, kolik jich bylo skutečně projednáno a kolik bylo
vydáno rozhodnutí o přestupku, a to za období od 01.07.2017 do 31.12.2017.
K Vaší žádosti sdělujeme:
k bodu 1:
§ 49/1a)
§ 49/1c)
§ 50/1a)

9
10
1

- byly podány 2 návrhy na projednání přestupku, oba byly projednány, vydána 2 rozhodnutí
(1x vina+sankce, 1x zastaveno)
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k bodu 2:
§ 7/1a)
8
§ 7/1b)
1
§ 7/1c) 10
§ 8/1a)
3
- byly dány 2 souhlasy, z toho projednán 1 s výsledkem "zastaveno", druhé řízení není dosud
ukončeno

Ing. Blanka Coufalová
vedoucí odboru dopravy
a správy vnitřních věcí

