
Úřad městské části  
Oddělení přestupků  
 

 
        V Praze dne 2. 3. 2020  

 
 

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

 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 
následujících informací týkajících se správních řízení:  
 

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 1.1.2016 do 29.2.2020?  
 

2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních na oddělení 
přestupků zahájených v období od 1.1.2016 do 29.2.2020?  
 

3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období 
od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení 
vedeno?  
 

4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků v období 
od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní řízení 
vedeno?  

 
5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období 

od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?  
 

6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků v období 
od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?  

 
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto 
zdvořile žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Požadované 
informace žádám pro účely své diplomové práce. Informace žádám poskytnout v elektronické formě 
do níže uvedené datové schránky. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
 
S pozdravem, 
 

 

 

              
         
 



Městská část Praha 13
Úřad městské části

Odbor občansko - správní

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
Doručeno dne 2. 3. 2020 OOS/2020/03/2/Por. Porazilová/317 9.3.2020

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 13, Úřad městské části Praha 13, odbor občansko-správní obdržel dne 
2. 3. 2020 Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),  v níž se domáháte 
poskytnutí informací týkajících se správního řízení.

V  souladu  s  ustanovením  §  14  „InfZ“  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme 
následující:

1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 1.1.2016 do 29.2.2020?

- 1159

2. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních na oddělení
přestupků zahájených v období od 1.1.2016 do 29.2.2020?

- 2

3. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených 
v     období od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo správní 
řízení vedeno?

- 1

4. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků 
v     období od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno správním orgánem, u kterého bylo 
správní řízení vedeno?

-  0
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5. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených 
v     období od 1.1.2016 do 29.2.2020 bylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?

- 0

6. Kolika námitkám podjatosti ve správních řízeních zahájených na oddělení přestupků 
v     období od 1.1.2016 do 29.2.2020 nebylo vyhověno nadřízeným správním orgánem?

-  1

Dále sdělujeme, že výše úhrady nákladů nebudou účtovány.

S pozdravem

     JUDr. Šárka Mašková
     vedoucí odboru občansko-správního

Sídlo: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5 TELEFON: Ústředna  235 011 111, 235 012 111
IČO: 00241687      DIČ:CZ00241687


	18 2020 1_Redigováno
	18 2020 2_Redigováno
	Městská část Praha 13
	Úřad městské části
	Odbor občansko - správní
	PRAHA





