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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městská část Praha 20, Úřad městské části, obdržela dne 2. března 2020 Vaši žádost o informace

podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů. V žádosti jste požadovala poskytnutí následujících informací:

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?

K Vaší žádosti sděluji, že dle organizačního řádu Úřadu městské části Praha 20 (dále též „ÚMČ

Praha 20“) není na zdejším úřadu zřízeno samostatné oddělení přestupků, nicméně obecně

přestupkovou agendu vykonává oddělení správní odboru živnostenského a občanskoprávních

agend ÚMČ Praha 20, toto oddělení však neřeší některé specifické přestupky (např. přestupky

na úseku stavebního zákona, přestupky na úseku vodoprávním apod.). V období 1. 1. 2016 až
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29. 2. 2020 toto oddělení zahájilo 417 přestupkových řízení. K dalším bodům Vaší žádosti 

sděluji, že v období 1. 1. 2016 až 29. 2. 2020 nebyla v rámci těchto přestupkových řízení 
účastníky řízení uplatněna žádná námitka podjatosti.  

 

S pozdravem, 
 

podepsáno elektronicky 

Ing. Milan Hejkrlík 
vedoucí odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend 


