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Sdělení – vyřízení žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zák.č. 106/199 Sb. 
ve znění později vydaných předpisů 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 10. 10. 2019 Vám Tímto sdělujeme, že zdejší správní orgán 

v měsících červen a červenec roku 2018 obdržel 108 oznámení přestupku z toho  

72 oznámení - přestupky proti občanskému soužití podle § 7 zák.č. 251/2016 Sb. o některých 

přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“) 

19 oznámení – přestupky proti majetku podle § 8 zákona o některých přestupcích 

1 oznámení – přestupek křivého vysvětlení podle § 6 zákona o některých přestupcích 

6 oznámení – přestupky proti veřejnému pořádku podle § 5 zákona o některých přestupcích 

3 oznámení – přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle § 4 zák. o některých přestupcích 

1 oznámení – přestupek proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy 

podle § 2 zákona o některých přestupcích 

3 oznámení – přestupky podle zák.č. 561/2004 Sb. – školský zákon 

1 oznámení – přestupek podle zák.č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

1 oznámení – přestupek podle zák..č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech 

1 oznámení -  přestupek podle zák.č.  119/2002 Sb. o zbraních 

Výše uvedené přestupky byly takto vyřízeny: 

27 oznámení přestupku bylo odloženo. 

U 19  oznámení byla uložena pokuta. 

U 5  oznámení  bylo uloženo napomenutí. 

Ve 26 případech bylo řízení zastaveno. 

Ve dvou případech byl uzavřen smír. 

Tři oznámení přestupku byla předána.  

U 26 oznámení dosud probíhá řízení.  

 
 
 

Váš dopis zn:        

Ze dne: 10. 10. 2019      

Naše značka: MMOP 124629/2019 /       
Vyřizuje: Bc. Lenka Veronika Benková  

Pracoviště: Krnovská 71 

Telefon: 553 756 630 

Fax: 553 756 685  

E-mail: lenka.benkova@opava-city.cz 

Datum: 25.10. 2019  
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S pozdravem 
 
 
Bc. Lenka Veronika Benková 
Vedoucí přestupkového oddělení 
 
 
Bc. Lenka Veronika Benková 
vedoucí přestupkového oddělení  
odbor vnitřních věcí 
pracoviště Krnovská 71B 
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