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Poskytnutí informace 

 

Dne 30.12.2019 odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod, obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace: 

 
1) Celkový přehled přestupků mladistvých za období 2014- 2018  řešených v působnosti Vašeho městského 
úřadu ve struktuře zákonného označení přestupků 
 
2) Kopie pravomocných rozhodnutí některých Vámi řešených přestupků mladistvých s anonymizovanými 
osobními údaji pachatelů (ideálně 5 rozhodnutí z roku 2019). 

Poskytnutí informace: 
1) Odpověď: Za období roku 2014-2018 bylo celkem řešeno 28 přestupků mladistvých, z toho 8 dle § 50 odst. 1 
písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen přest. zák.), 12 dle § 49 
odst. 1 písm. c) přest. zák., 1 dle § 49 odst. 1 písm. a) přest. zák., 1 dle § 50 odst. 1 písm. b) přest. zák., 1 dle § 7 
odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o některých přestupcích), 2 dle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona o některých přestupcích, 1 dle § 39 odst. 2 
písm. a) zák.č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a 2 dle § 125c odst. 1 
písm. k) a § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).   
 
2) Odpověď: Kopie pravomocných rozhodnutí některých řešených přestupků mladistvých s anonymizovanými 
osobními údaji pachatelů (ideálně 5 rozhodnutí z roku 2019) správní orgán částečně zamítl, neboť 
v požadovaných rozhodnutích anonymizoval i další údaje, které by mohly vést ke zjištění totožnosti pachatele, 
proto bude v tomto bodě vydáno samostatné rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím.  
 
 
 
 

Mgr. Klára Uldrichová, MPA 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
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