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Praha, 13. prosinec 2018

Vážení,

na základě a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve

spojení s § 11 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Vás žádám o

poskytnutí následujících informací:

Váš uřad je podle § 51 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., 0 přestupcích (od 1. 7. 2037 podle § 60

odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb-, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) příslušným

orgánem k projednání přestupku zakrývání obličeje způsobem ztěžujícím nebo

znemožňujícím její identifikaci cestou na organizované sportovní utkání, v místě

takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání (§ 5 odst. 1 písm. j) zákona o

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

V kolika případech Váš úřad v období od 1. října 2012 do dnešního dne za výše uvedený

přestupek

1. Zahájil přestupkové řízení s fyzickou osobou?

2. V kolika z těchto řízení bylo pravomocně rozhodnuto

a) uložením sankce napomenutí?

b) uložením sankce pokuty?

c) upuštěním od potrestání?

3. V kolika z těchto řízení bylo pravomocně rozhodnuto jinak (např. tak, že se

přestupek nestal nebo jednání není přestupkem)'?

4. V kolika z těchto řízení nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty

od jeho spáchání?

5. V kolika z těchto řízení dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží)?

6. Pokud můžete krátce okomentovat, zdali jste v letech 2010 až 2014 včetně

pozorovali změnu ve výtržnostech a jiné nezákonné činnosti na sportovních

událostech V souvislosti s přijetím! výše uvedeného přestupku v polovině roku

2012? '

Děkuji za kladné vyřízení žádostí.

S pozdravem

 

    

 

  

  



Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Poruba

tajemník

 

Vaše značka: P82018/01641 1

Ze dne: 13.12.2018

Č. j.:

Sp. zn.: S POR 61953/2018/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Datum: 27.12.2018

Vážený pane místopředsedo.
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Česká republika - Kancelář Poslanecké

sněmovny

Sněmovní 176/4

118 00 Praha 1

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se přestupků dle § 47 odst. 1 písm. g) zákona

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30.6.2017 a dle § 5 odst. 1 písm. j) zákona č.

251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb., uvádím, že v období od

1.10.2012 do dnešní doby neobdržel Úřad městského obvodu Poruba žádné oznámení, ani

nezahajoval řízení o přestupku, kterého se dopustí ten, kdo cestou na organizované sportovní utkání,

v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem

ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, a proto ve vztahu k danému přestupku:

1. nezahájil řízení o přestupku.

2. ani v jednom řízení nebylo pravomocně rozhodnuto ani nebyla uložena žádná sankce.

3. ani v jednom z případů nedošlo k jinému vyřízení věci, např. odložením,

4. ani v jednom z případů nedošlo k uplynutí promlčení doby.

5. v žádném řízení nedošlo k tomu, že by dosud nebylo rozhodnuto,

6. nejsou nám známy žádné změny ve výtržnostech nebo jiných nezákonných činnostech na

sportovních událostech v souvislosti s výše uvedeným přestupkem.
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