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Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném

přístupu k informacím —_

Tímto Vám poskytují informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

 

přístupu k informacím, týkajících se správních řízení, o kterou jste žádala podáním ze dne

02.03.2020, a to ve struktuře Vámi zaslaných dotazů:

1. Kolik správních řízení bylo zaháieno na oddělení přestupků od 1.1.2016 do

29.2.2020?

Ve Vámi dotazovaném období bylo celkem zahájeno zdejším správním orgánem 132

správních řízení.

2. Kolik námitek podiátosti bvlo účastníky uplatněno ve správních řízeních na

oddělení přestupků zaháiených v období od 1.1.2016 do 29.2.2020?

Ve Vámi dotazovane'm období byly celkem účastníky řízení uplatněny 2 námitky podjatosti.

3. Kolika námitkám podiatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků

zaháiených v obdobi od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno správním orgánem,

u kterého bylo správní řízení vedeno?

Ve Vámi dotazovaném období bylo správním orgánem vyhověno žádné námitce podjatosti.

4. Kolika námitkám podiatosti ve správních řízeních zaháiených na oddělení

přestupků vobdobí od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno správním

orgánem., u kterého bylo správní řízení vedeno?

Ve Vámi dotazovaném období nebylo správním orgánem vyhověno dvěma námitkám

podjatosti.

 



5. Kolika námitkám podiatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků

zahájených v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 bvlo vvhověno nadřízeným správním

orOánem?

 

Ve Vámi dotazovaném období bylo vyhověno žádné námitce podjatosti nadřízeným správním

orgánem.

6. Kolika námitkám podiato—sti ve správních řízeních zaháiených na oddělení

přestupků v období od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vvhověno nadřízeným správním

orgánem?

Ve Vámi dotazovaném období nebylo vyhověno žádné námitce podjatosti nadřízeným

správním orgánem.
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