Město Jaroměř
V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto
žádost).
Žádost o informaci
Dne 05.01.2015 obdržel Městský úřad v Jaroměři žádost o poskytnutí informací týkajících se
činnosti Komise k projednávání přestupků města Jaroměře.
Znění žádosti:
1) Kolik přestupků bylo v roce 2014 zaevidováno?
2) Kolik přestupků zaevidovaných v r. 2014 bylo k 31.12.2014 již vyřízeno, resp.
uzavřeno a kolik je jako rozpracovaných, tedy nevyřízených převáděno do r. 2015?
3) Kolik přestupků zaevidovaných v r. 2013 bylo uzavřeno z důvodů uvedených
v ustanovení §u 66 odst. 3 písm. e) a §u 76 odst. 1 písm. f) zák. č. 200/1990 Sb., o
přestupcích – dále jen zákona (tzv. promlčeno pro uplynutí roční promlčecí lhůty)?
4) Jaká byla průměrná výše měsíční odměny (platu) u předsedy komise k projednávání
přestupků ………………..? Poznámka: Jednalo se o veřejného činitele, u kterého má
občan podle zákona právo na informaci o výši jeho odměn a tedy nelze tuto informaci
před občany utajovat !!!
5) Kolik bylo v roce 2014 vyřízeno přestupků v tzv. „Příkazním řízení dle § 157 zákona?
6) Kolik bylo v roce 2014 vyřízeno přestupku v tzv. „Ústním jednáním“?
7) Kolik z toho zastaveno dle §u 76/1 písm. a) zákona?
8) Kolik z toho zastaveno dle §u 76/1 písm. b) zákona?
9) Kolik z toho zastaveno dle §u 76/1 písm. c) zákona?
10) Kolik bylo zaevidováno v roce 2014 tzv. „Návrhových přestupku“ (dle §u 68/2
zákona)?
11) Kolik z návrhových přestupků bylo odloženo pro nepodání kvalifikovaného návrhu?
12) Kolik bylo uloženo dle §u 15a) zákona sankcí „zákazu pobytu“?
13) Kolik bylo v roce 2014 podáno odvolání proti rozhodnutí a v kolika případech z toho
bylo odvolateli vyhověno a tedy zrušeno rozhodnutí komise?
14) Jaká celková výše pokut včetně nákladů řízení byla komisí v roce 2014 uložena?
15) Jakou částku Kč za pokuty a náklady řízení uložené Komisí k projednávání přestupků
se doposud nepodařilo vymoci (exekvovat)?

Odpověď na žádost o informaci
Dne 19.01.2015 byla vypracována odpověď na žádost o informace. V této odpovědi byla za
město Jaroměř, jakožto povinný subjekt, podána informace:
K otázce č.:
1) V roce 2014 bylo zaevidováno celkem 388 přestupků.
2) K 31.12.2014 bylo vyřízeno 272 přestupků zaevidovaných v roce 2014 a do roku
2015 se tedy převádí 116 přestupků.
3) Z důvodu uvedeného v ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) bylo uzavřeno 26 přestupků
zaevidovaných v roce 2013. Z důvodu uvedeného v ustanovení § 76 odst. 1 písm. f)
bylo uzavřeno 8 přestupků zaevidovaných v roce 2013.
4) Průměrná výše měsíční odměny (platu) činila 7.682,- Kč.

5) V příkazním řízení bylo v roce 2014 vyřízeno celkem 145 přestupků.
6) V ústním jednání bylo v roce 2014 vyřízeno celkem 75 přestupků.
7) V roce 2014 bylo podle § 76/1 písm. a) zákona zastaveno 6 přestupků.
8) V roce 2014 bylo podle § 76/1 písm. b) zákona zastaveno 5 přestupků.
9) V roce 2014 bylo podle § 76/1 písm. c) zákona zastaveno 12 přestupků.
10) V roce 2014 evidujeme celkem 72 tzv. návrhových přestupků.
11) V roce 2014 bylo odloženo pro nepodání kvalifikovaného návrhu 49 přestupků.
12) Sankce zákaz pobytu uložena nebyla.
13) V roce 2014 bylo podáno celkem 5 odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje a ve všech případech došlo ke zrušení rozhodnutí komise.
14) V roce 2014 bylo na pokutách a nákladech řízení uloženo celkem 180.700,- Kč.
15)Celková dlužná částka za pokuty a náklady řízení činí celkem 776.476,11 Kč.

