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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím _

Městská část PRAHA — (adresát žádostí
do datové schránky)

V Lounech dne 20. února 2016

DATOVÁ SCHRÁNKA

Žádám tímto (pro účely zpracování diplomové práce) o informace týkající se přestupkových řízení

podle zákona č. 200/1990 Sb.
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 PřestZ
proti veřejnému pořádku - § 47 PřestZ
občanskému soužití - § 49 PřestZ a
majetku — § 50 PřestZ
za období let 2013, 2014, 2015.

l.

Počet shora označených přestupkových řízení V předmětných obdobích.

2.

Průměrná doba trvání řízení ve sledovaných obdobích, je-li tato úřadem evidována.

3. Výsledek přestupkových řízení:

a) Počet pravomocných rozhodnutí o uložení sankce.

b) Počet pravomocných rozhodnutí o spáchání přestupku a upuštění od sankce.
0) Počet případů, kdy bylo pravomocně rozhodnuto jinak (odloženo nebo zastaveno).

d) Počet případů, jež nebylo možno projednat pro uplynutí prekluzivní lhůty.
e) V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží).

Dle vzoru v příloze, děkuji.
S pozdravem
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Příkaz (6 87 PřestZ\

Průměrná doba trvání řízení

Počet nřestuokchh řízení

3. e)

3. d)

Neskončená správní řízení
k 31 12. příslušného roku

Zastaveno 5 76/1. f) PřestZ
Jiné

Odloženo $ 6613, e) PřestZ

Jiné

Odloženo 6 66 Přestz
Zastaveno § 76 Přestz

3. c)

'; Ja musil

'—530Přestz

Upu5léno od sankce (5 11 odst 3 Přele)

Rozhodnutí
Jiné

"

Přestupková "zení

a jinými

3. b)

3. a)

Otázky

majetku - § 50 Přestz

občanskému souiití - § 49 PřestZ a

proti veřejnému pořádku — § 47 Přestz

na úseku
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