
VIJ! :L
Dobrý den,
prosím o poskytnutí následujících informací.
1.Kolik podezření z přestupku dle ust. § 7 odst. 1 zákona Č. 25112016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo
orgány obce řešeno v období od 1. 7. 2017 do 18. 6. 2021 (rozlišeno na jednotlivé
písmena a pod body daného ustanovenf)?
2.v kolik případech bylo orgány obce rozhodnuto o spáchání přestupku dle ust. § 7 odst.
1 zákona Č. 25112016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1.7.2017 do 9. 6. 2021?
3.Prosím o zaslání anonymizovaných dokumentů, kterými bylo orgány obce konstatováno, že se přestupek dle
bodu 2. této žádosti o informace stal či nestal.
Děkuji.
S pozdravem



Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
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Datum: 2021-07-02

Poskytnutí informací

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen "povinný subjekt") obdržel dne I 9.06.2021 Vaši
žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 10611 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané žádosti požadujete
poskytnutí následujících informací:

,,1. Kolik podezření z přestupku dle ust. § 7 odst. 1 zákona Č. 251/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
bylo orgány obce řešeno v období od 1. 7. 2017 do 18. 6. 2021 (rozlišeno na jednotlivé písmena a pod
body daného ustanovení)?
2. V kolik případech bylo orgány obce rozhodnuto o spáchání přestupku dle ust. § 7 odst. 1 zákona
Č. 251/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1. 7. 2017 do 9. 6. 2021?
3. Prosím o zaslání anonymizovanych dokumentů, kterými bylo orgány obce konstatováno, že se přestupek
dle bodu 2. této žádosti o informace stal či nestal. ", dále jen "žádost".

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písmo d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje povinný
subjekt k výše uvedené žádosti následující informace.

Souhrnně k bodům 1. až 3. žádosti sdělujeme, že projednávání přestupků dle ust. § 7 odst. I zákona
č, 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., je dle článku 19 obecně
závazné vyhlášky Č. 1412013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, v 1. stupni
svěřeno jednotlivým městským obvodům (vyjma městských obvodů Nová Bělá, Proskovice, Hošťálkovice
a Lhotka). Magistrát města Ostravy v případě těchto přestupků působí jako odvolací orgán. Informace
o počtu výše uvedených přestupků a způsobu jejich vyřízení či soubor správních rozhodnutí ohledně
těchto přestupků nemá povinný subjekt k dispozici, neboť tyto informace není povinen shromažďovat. Za
účelem získání požadovaných informací si Vás dovolujeme odkázat na úřady jednotlivých městských
obvodů statutárního města Ostravy.
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