Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní

Váš dopis zn.: P10-083491/2015
Naše značka: P10-085159/2015
Vyřizuje linka: 339
V Praze dne: 20. 8. 2015

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní obdržel dne 15. 8. 2015
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto
informací o přestupkových řízeních:
1. kolikrát byl Úřadem MČ Praha 10 v r. 2013, 2014 a 2015 uložen trest zákazu pobytu dle § 15a
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
2. za jaké přestupky byly tyto tresty (zákazu pobytu) uloženy
3. na jakou dobu byly tyto tresty (zákazu pobytu) uloženy
4. v kolika případech podal obviněný z přestupku proti rozhodnutí (ukládající trest zákazu
pobytu) odvolání
5. v kolika případech bylo pachateli uděleno povolení ke krátkodobému pobytu na území obce dle
odst. 3 §15a zákona o přestupcích
6. v kolika případech bylo od výkonu zbytku zákazu pobytu po uplynutí poloviny doby výkonu této
sankce upuštěno dle odst. 4 § 15a zákona o přestupcích
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1. Sankce zákazu pobytu dle § 15a zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „přestupkový zákon“) byly uloženy:
 v roce 2013 – 3x
 v roce 2014 – 7x
 v roce 2015 – 1.

2. Tyto sankce byly uloženy:
 za přestupky proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona – krádež (6x),
 za přestupky proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona – neoprávněné
užívání cizí věci (4x),
 za přestupek proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 odst. 2 přestupkového zákona –
porušení Obecně závazné vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy (1x).
3. Sankce byly uloženy:
 na 3 měsíce- 7x,
 na 1 měsíc – 4x.
4. Odvolání proti rozhodnutím v těchto případech nebylo podáno.
5. Nebylo požádáno o povolení ke krátkodobému pobytu.
6. V žádném případě nebylo upuštěno od výkonu zbytku zákazu pobytu po uplynutí poloviny doby
výkonu této sankce.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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