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Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí 

 

Dne 27. 04. 2018 jsme obdrželi prostřednictvím elektronické pošty Vaši žádost dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 

žádáte o následující informace:  

 

,,Žádám o zaslání kopií pěti rozhodnutí Vašeho úřadu, jimiž jste v odvolacím řízení (dle § 90 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), zrušili nebo změnili prvostupňové rozhodnutí o vině 

obviněného z přestupku vydané v řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  

za přestupky a řízení o nich. 

Prosím, vyberte dle svého uvážení a možností (nevím, zda a v které oblasti bude 

možné získat požadovaný počet kopií) Vaše rozhodnutí alespoň ze dvou různých 

oblastí veřejné správy (např. úsek dopravy, životního prostředí, stavebního práva, 

živnostenského úřadu apod.), a to tak, aby mezi vybranými rozhodnutími bylo 

zastoupeno alespoň 

- jedno rozhodnutí, jímž se prvostupňové rozhodnutí (nebo jeho část) ruší  

a řízení se zastavuje, 

- jedno, jímž se rozhodnutí (nebo jeho část) ruší a věc se vrací k novému 

projednání 

- a jedno, jímž se napadené rozhodnutí (nebo jeho část) mění. 

Pokud všechny tyto varianty rozhodnutí o odvolání k dispozici Váš úřad nemá, 

vyberte, prosím, potřebný počet kopií z takových variant, které k dispozici máte. 

Žádám pouze o informace, které podle zákona lze poskytnout (tj. nikoli např.  

o osobní údaje, obchodní tajemství apod.).“ 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

V Příloze č. 1 poskytujeme jedno anonymizované rozhodnutí, jímž bylo v odvolacím řízení 

zrušeno a vráceno k novému projednání rozhodnutí o přestupku vydané v řízení dle zákona  

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

Požádala jste o předložení (dle možností) rovněž kopie rozhodnutí, jímž bylo v odvolacím 

řízení: 

 

 prvostupňové rozhodnutí (nebo jeho část) zrušeno a řízení zastaveno 
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 prvostupňové rozhodnutí (nebo jeho část) změněno 

 

Uvedené dvě varianty rozhodnutí nejsme, bohužel, v současné době schopni za odbor dopravy 

a silničního hospodářství poskytnout, kdy u nás stále ještě dobíhají přestupky řešené  

dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Požádala jste o rozhodnutí řízení vedených již 

podle nového „přestupkového” zákona, tedy zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  

za přestupky.  

 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje nevydal žádné 

z požadovaných rozhodnutí. 

 

Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

V Příloze č. 2 poskytujeme jedno anonymizované rozhodnutí, jímž bylo v odvolacím řízení 

zrušeno a vráceno k novému projednání rozhodnutí o přestupku vydané v řízení dle zákona  

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 

Požádala jste o předložení (dle možností) rovněž kopie rozhodnutí, jímž bylo v odvolacím 

řízení: 

 

 prvostupňové rozhodnutí (nebo jeho část) zrušeno a řízení zastaveno 

 prvostupňové rozhodnutí (nebo jeho část) změněno 

 

Uvedené dvě varianty rozhodnutí nejsme, bohužel, v současné době schopni za odbor 

legislativní a právní a krajský živnostenský úřad poskytnout. 

 

 

 

S pozdravem    

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí (ODSH) 

Příloha č. 2 – Rozhodnutí (OLPaKŽÚ) 


