Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Přestupek zakrývání obličeje
Žádost o informace a odpověď:
K jednotlivým bodům Vaší žádosti o informace týkající se přestupku zakrývání obličeje způsobem
ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci cestou na organizované sportovní utkání, v místě
takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání, Vám sděluji:
V kolika případech Váš úřad v období od 1. října 2012 do dnešního dne za výše uvedený přestupek:
1. Zahájil přestupkové řízení s fyzickou osobou? Přestupkové řízení nebylo zahájeno v žádném případě.
2. V kolika z těchto řízení bylo pravomocně rozhodnuto
a) uložením sankce napomenutí? V žádném případě nebyla ve správním řízení uložena sankce
napomenutí.
b) uložením sankce pokuty? V žádném případě nebyla ve správním řízení uložena sankce pokuty.
Pokuta byla udělena ve čtyřech případech v příkazním řízení.
c) upuštěním od potrestání? V žádném případě nebylo ve správním řízení upuštěno od potrestání.
3. V kolika z těchto řízení bylo pravomocně rozhodnuto jinak (např. tak, že se přestupek nestal nebo
jednání není přestupkem)? V žádném případě nebylo ve správním řízení rozhodnuto jinak. Ve dvou
případech došlo k odložení věci, přestupkové řízení tedy nebylo zahájeno.
4. V kolika z těchto řízení nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty od jeho spáchání?
Nenastal žádný případ, kdy nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty od jeho
spáchání.
5. V kolika z těchto řízení dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží)?
Aktuálně jsou tři případy ve stádiu prověřování, správní řízení doposud nebylo zahájeno.
6. Pokud můžete krátce okomentovat, zdali jste v letech 2010 až 2014 včetně pozorovali změnu ve
výtržnostech a jiné nezákonné činnosti na sportovních událostech v souvislosti s přijetím výše
uvedeného přestupku v polovině roku 2012?
V souvislosti s přijetím výše uvedeného přestupku v polovině roku 2012 jsme změnu ve výtržnostech
a jiné nezákonné činnosti na sportovních událostech v daném období nepozorovali.
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