Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:
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Mgr. Colon/321
18.12.2018

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 17.12.2018
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:
V kolika případech Váš úřad v období od 1. října 2012 do dnešního dne za přestupek podle § 5 odst. 1
písm. j) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (zakrývání obličeje způsobem ztěžujícím nebo
znemožňujícím její identifikaci cestou na organizovaného sportovní utkání, v místě takového utkání
nebo cestou zpět z takového utkání)
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?

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1. 29 řízení
2. a) 0
b) 26 řízení
c) 0
3. 0
4. 0
5. 3 řízení
6. Nedisponujeme dostatečnými podklady, abychom se mohli kvalifikovaně vyjádřit k tomuto
bodu. Komentář by však mohla poskytnout Policie ČR, která realizuje bezpečnostní opatření
v rámci rizikových fotbalových utkání a zabývá se výtržnostmi a jinou nezákonnou činností na
sportovních událostech.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Karin Horníková
vedoucí odboru občanskosprávního
podepsáno elektronicky
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