Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

Pan

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/03. června 2018

NAŠE ZNAČKA
MČ P7
034164/2018

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
08. června 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 03. června 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č.
251/2016 Sb. podle § 5 odst. 1 písm. d) (porušení nočního klidu) za časové období od 1.7.2017 a to:
1. Počet přestupkových řízení.
a) Z toho počet oznámení od občanů, počet oznámení od Městské policie, počet oznámení
od Policie ČR
2. Průměrná doba trvání řízení.
3. Výsledek přestupkových řízení:
a) Počet pravomocných rozhodnutí o uložení správního trestu, z toho žádám o sdělení:
aa) počtu napomenutí,
ab) počtu pokut,
ac) počtu zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
b) Počet upuštění od uložení rozhodnutí o přestupku.
c) Počet případů, kdy bylo pravomocně rozhodnuto jinak (odloženo nebo zastaveno).
d) V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží).
Shora specifikované informace o spáchaném přestupku proti veřejnému pořádku (porušení
nočního klidu) žádáte sdělit za tato místa, kde byl přestupek spáchán:
Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

1. Za celou Prahu 7
2. V ulici Kamenická a ulici Letohradské
3. V bezprostředním prostoru (na chodníku) před těmito provozovnami:
a) Noční bar „Brut“, Letohradská 671/13, Praha 7
b) Noční bar „Freeride.cz Cafe Bar“, Kamenická 803/11, Praha 7
c) Hospoda „Na Kovárně“, Kamenická 607/17, Praha 7
d) Bistro „Mr. HotDog“, Kamenická 602/24, Praha 7.
Informace požadujete zaslat buď do Vaší datové schránky, nebo na e-mailovou adresu, nebo poštou
na Vaši adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
oddělení přestupků odboru správních agend Úřadu MČ Praha 7 řešilo v době od 01.07.2017
přestupky rušení nočního klidu ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1, písm. d) zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích;
1) Za celou Prahu 7
z toho na základě -

oznámení občanů
oznámení Městskou policií
oznámení Policií ČR

31
1
18
12

2) Průměrná doba trvání přestupkového řízení

60 dnů

3) Výsledek přestupkových řízení
a) napomenutí
b) pokuta
c) zveřejnění rozhodnutí
d) upuštění od uložení trestu
e) zastaveno, odloženo
f) přestupkové řízení stále běží

5
2
0
0
6
18

4) Žádný z výše uvedených přestupků se nestal ve Vámi uvedené oblasti, tedy ulic Kamenická
a Letohradská, a žádný se netýkal provozoven uvedených ve Vaší žádosti.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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