
ŽÁoosr o PosKyrruurí lNFoRMAcE

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím}

DATUM tvRRozrruí:

Telefon:

Email: r

lD datové schránky:

V ostravě 6'2'2oI3

Žaaam orgán obce ÚŘno uĚsrsrÉHo oBVoDU oSTRAVA TŘEBoVlcE o poskytnutí ínformací v
písemné podobě, vztahující se k Vaší působností ve smyslu zákona č' L28/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Žaaam informaci o celkovém počtu vyřizovaných přestupků za období L. 7' zaog - 3I. 72. 2oog/ 1' L
2010 - 3L. 72. 20rO / L. 7. 2Ot7 - 3L. !2. zjItl t. t. 2OL2 - 3L. rZ. 2072.

Žaaaa informace o počtu správních řízení pro přestupky proti majetku podle 5 50 odst. 1písm. a)

zákona č. 20o/799o Sb., za období 1. 1. 2009 _ 3L. 72. 20a9/ L. L. 2o1o _ 37. t2' 2070/ 7' !. 2oL1 -
31. L2. 201.7/ 7. r. 2012 - 37. 12. zOtZ.

Současně žádám informace o počtu správních řízení pro přestupky proti občanskému soužití podle $
49 odst. 1 písm' c) zákona č. 2oo/799o Sb., za období 1. 1. 2009 _ 37' L2. 2009/ 1. 1. 2010 _ 31. 72.
20L0/ 1. L' 2077 _ 3L' L2.2017/ 1. t. 2oL2 _ 37. t2. 2012' Zatříděné informace do kategorií mezi
manžely a mezi druhem a družkou'

Předem děkuji za písmenný způsob poskytnutí informací zaslaný do datové schránky'
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lďw] Uřad městského obvodu Třebovice
9 úgg1 přestupků

Vaše značka:
Ze dne'.
Č. j',
Sp. zn.:
Vyřizuje:
TeleÍon:
Fax:
E-mail:
Datum: ID DS:

Na základě Vaši žádosti ze dne 06.02.2013 o poskytnutí informace ve smyslu zákona o

svobodném pffstupu k informacím, kdy žád'áte o informace o přestupcích projednávaných d1e zákona č.

20OtLg9O Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,, zil<. o přestupcích) a to o:

o iďormaci o celkovém počtu vyřizovaných přestuplď,
o počtu spr' ffzení pro přestupky proti majetku dle $ 50 odst.l písm. a) zák. o přestupcích,
o poětu spr' ffzení pro přestupky proti oběarrskému soužití dle $ 49 odst. 1 písm. c) zók. o přestupcích,

zatřiděiycndo mtegóriímezimanŽe|y amezidruhem a družkou a to vše v období od 1.1.2009 do

3 I.I2. 2012 v ánn sdělujeme následující:

V období od 1.1.2009 do 31.12.2009

- celkemprojednáno L91 přestupků
- počet správních Íuenípro přestupky proti majetku: 3

- počet 
'p.arr''i"t' 

Kzeníp'o pr"rtopt y proti obč. souŽití mezimartžely/mezi druhem a druŽkou: 0/0

V období od 1.1.2010 do 31.12.201"0

- celkemprojednáno 272přestupků
_ počet správních řizenípro přestupky proti majetku: 5
- ioeet správních řizenípro přestupky proti obč. soužití mezímattžely/mezi druhem a družkou: 0/0

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011

- celkemprojednáno 201 přestuplď
- počet správních Ťízenípro přestupky proti majetku: 8
- poeet ,p'a*i"r' Ťízeníp'o pr"rtopr.y proti obč. soužití mezimaaŽely/mezi druhem a družkou: 0/2

V období odI.L.2012 do3I.12.2012

- celkem projednáno 166 přestupků
- poěet správních Ynenípro přestupky proti majetku: 7

- počet správních Ylzenípro piestupty proti obě. soužití mezi manželylmezi druhem a družkou: U0
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