
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Předmět žádosti:  

 

Povinný subjekt obdržel dne 28.1.2022 žádost o poskytnutí informací 

 

1. Jaký je chronologický postup při řešení přestupku postoupení přestupku od policie až po 

případné konečné odvolání včetně časových termínů pro jednotlivé úkony pro standardní a 

zrychlené řízení pro všechny strany (poškozený, osoba řešená přestupkovou komisí, 

přestupková komise a případně další zúčastněné strany)? 

 

2. Podle jakého klíče je rozhodováno jakým způsobem bude komise kontaktovat zúčastněné 

strany (obviněný, poškozený, svědek, případně další)? 

 

3. Jaké jsou celkové počty řešených přestupků za posledních 5 let, za každý rok pro jednotlivé 

případy (porušení občanského soužití, proti majetku a případně dalších s četností 5 událostí 

aspoň v jednom roce z pěti.  

 

4. Jakým způsobem a kým jsou dokládány potřebné informace důležité pro rozhodování 

přestupkové komise a jaké informace to zpravidla jsou? 

 

5. Jaké jsou možnosti trestu a postup při jeho vymáhání (počty za každý rok pro jednotlivé 

případy, v případě peněžního trestu jaký je jeho medián ve za každý rok v posledních 5 

letech) ? 

„Poskytnutí kopií smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných 

zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 

1. 2019 až 30.11. 2021.“ 

 

Žadateli byly poskytnuty následující informace: 

 

V rámci Magistrátu města Přerova není zřízena přestupková komise. 

ad 1) „Postup pro řešení přestupků“ stanovují příslušné právní předpisy, zvláště z.č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, z. č. 500/2004 Sb., správní řád a další zákony 

a další speciální předpisy a zákony (např. na ochranu životního prostředí, zákon o provozu na 

pozemních komunikacích, zákon o střetu zájmů, zákon o odpadech atd.), kde jsou uvedeny 

jednotlivé skutkové podstaty přestupků, postupy a sankce, které lze za ně uložit.  

ad 2) K tomuto uvádíme, že zúčastněné strany kontaktuje správní orgán nikoliv komise. 

Postupy pro kontaktování zúčastněných osob stanovují příslušné předpisy a zákony - viz 

odpověď k bodu 1. 

ad 3) Přehledy uvedených přestupků jsou zpracovány v Závěrečném účtu města Přerova, údaje 

lze dohledat na odkaze Závěrečný účet města - Město Přerov (prerov.eu). 

 

ROK 2017 2018 2019 2020 2021 

počet došlých oznámení 

o přestupku  

1 639 1678 1730 1468 1872 

porušení OZV města          27 45 40 45 73 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/hospodareni-mesta/zaverecny-ucet-mesta.html


došlé přestupky proti:      

- veřejnému pořádku 71 69 70 70 111 

- občanskému soužití 385 967 1000 874 1035 

- majetku         281 278 288 296 294 

- ostatní přestupky 289 319 332 183 359 

uloženo na pokutách Kč 577 000 541 000 629 080  674 200  671 800 

z toho: zaplaceno příkazem 

na místě/Kč 

53 500 42 900 45 080 31 800 40 400 

 

ad 4) Způsob „dokládání potřebných informací“ opět stanovují příslušné předpisy a zákony - 

viz odpověď k bodu 1. 

ad 5) „Možnosti trestů“ stanovují příslušné zákony (viz bod 1) a „postupy pro vymáhání 

peněžních trestů“ určuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších změn. 

 

Informace zpracoval:  

07.02.2022  

Zdeněk Daněk, Odbor Kanceláře primátora, Oddělení organizační 


