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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dne 2.8.2018 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), v následujícím znění:
„touto cestou Vás prosím o poskytnutí následujících informací:
Od účinnosti zák. č. 250/2016 Sb.:
1) … kolik správních trestů celkové + od každého druhu ÚMČ Praha 15 uložil?
2) … v kolika případech ÚMČ Praha 15 upustil od uložení správního trestu?
3) …. V kolika případech ÚMČ Praha 15 upustil od správního trestu podmíněně?
4) Pokud ÚMČ Praha 15 vede nějaké přestupkové výkazy/statistiky za rok 2017, bylo by možné je
současně poskytnout
Snažím se získat novější informace o ukládání správních trestů v ČR, ale Ministerstvo vnitra bude
přestupkovou statistiku za celou ČR zpracovávat až za rok 2018 (dostupná nejpozději do dubna 2019).
Pokud je tedy možné získat nějaká data alespoň za ÚMČ Praha 15 (za rok 2017, 2018) prosím o jejich
poskytnutí, jak je uvedeno v dotazu výše.“
K položeným dotazům Vám v zákonné lhůtě poskytujeme následující informaci:
ad 1) celkově 205 správních trestů, z toho 167 pokut, 36 napomenutí, 2 propadnutí věci,
ad 2) 23 upuštění od uložení správního trestu,
ad 3) v žádném případě nebylo upuštěno od správního trestu podmíněně,
ad 4) žádné přestupkové výkazy/statistiky za rok 2017 nejsou k dispozici.
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