
 

 

Praha, 13. prosinec 2018

Vážení,

na základě a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve

spojení s § 11 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Vás žádám o

poskytnutí následujících informací:

Váš uřad je podle § 51 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (od 1. 7. 2017 podle § 60

odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) příslušným

orgánem k projednání přestupku zakrývání obličeje způsobem ztěžujícím nebo

znemožňujícím její identifikaci cestou na organizované sportovní utkání, v místě

takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání (§ 5 odst. 1 písm. j) zákona o

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

V kolika případech Váš úřad v období od I. října 2012 do dnešního dne za výše uvedený

přestupek

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?

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?

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

 
 



Statutární město Ostrava

*; v Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

Vaše značka:

   

  

Ze dne: 13.12.2018

Č. j.: V1TK/21750/18/OVVal'

Sp. zn.: S-VlTK/21750/18/2

Vyřizuje:

Telefon;

Fax:

E-mail:

Datum: 2018—12-20

Vážený—

vnávazností na Váš požadavek, týkající se poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:

Zdejšímu správnímu orgánu za období od 01. října roku 2012 do dnešního dne bylo oznámeno

k projednání celkem 5 přestupků, zakrývání obličeje způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její

identifikací cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět

z takového utkání.

K jednotlivým bodům Vám sděluj eme:

ad l a 2) Správní orgán ÚMOb Vítkovice nezahájil řízení o přestupku s fyzickou osobou, proto nebyla

uložena žádná sankce. popř. sprámí trest (napomenutí pokuta, upuštění od potrestání).

ad 3) Správní orgán u těchto přestupků rozhodoval vždy příkazem, kdy byly uloženy tym správní tresty:

napomenutí — 1 );

pokutou — 1 x

příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou — 1 x

odloženo — 2 x (§ 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

ve znění pozdějších předpisů)

ad 4) Oznámené přestupky byly projednány před uplynutím roční lhůty od jejich spáchání.

ad 5) Žádný z oznámených přestupků není dosud v řízení

ad 6) V letech 2010 až 2014 správní orgán ÚMOb Vítkovice nezpozoroval žádné změny ve výtržnostech

a jiné nezákonné činnosti na sportovních událostech v souvislosti s přijetím výše uvedeného přestupku

v polovině roku 2012, nebot" zápasy celku FC Baník Ostravy se konaly na Bazalech ve Slezské Ostravě.

Na Městském stadionu Ostrava-Vítkovice klub FC Baník Ostrava působí od roku 2015.

S pozdravem
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