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Poskytnutí informací podle zákona č . 106/ 1999 sb.
Na základě Vaš í ž ádosti ze dne 20.9' 2016 sdělujeme:

1)

ž ád né

2)
3)
4)

ne

postup stráŽnÍ ků při řeš ení podnětů na ruš ení noč nÍ hoklidu
záznam neeXistUje
osobní ž ádné ,pouze ú řední

5)
6)

ž ád né

7)
8)

ne
ne

9)

Jedná se o ú daj, který se nesleduje a je ohranič en maximální dobou jednoho roku' stráž ní kje
povinen oznámení o podezření ze spáchání přestupku nebo jiné ho správní ho deliktu dolož it
dů vody nebo dů kazy, o které se takové podezření opí rá'
10) Spis bylo potřeba doplnit o kamerový záznam z MKDS MP Klatovy. Ten byl v té době
V rekonstrUkci' Prů běž něse odstraňovaly závady spojené s pořizování m záznamů .

11) věc š etřila Pč R, Výsledek není znám
12) Správní mu orgánu odboru dopravy MěÚ v Klatovech dne 8' 11.2014

13) 54 dní
14) Přestupek pana

ze dne L5.9.201'4 byl řeš en Městským ú řadem Klatovy,
odborem dopravy dopravní m ú řadem (oprávněnou ú řední osobou lng.
a to Rozhodnutí m ze dne 2'2.2oL5, Č .j': oD/ 1'aBlI s/ Kk, které nabylo právní moci
dne 19. 2. 2015 (viz jeho kopie v pří loze).
15) u| ož ená pokuta i náklady ří zení by| y panem Semerádem Ve stanovené lhů tě uhrazeny
16) rok 2014 - 2273 přestupků , rok 2015 - 3298 přestupků , rok2016 - 2528 přestupků
17) Podrobné statistické ú daje řeš ení kaž dé hojednotI ivé ho přestupku na ú seku dopravy
nevedeme. Údaje se vedou za celý soubor na ú seku dopravy (tzn' vš echny přestupky).
Podrobně pouze u přestupků předávaných k dalš í mu š etření pří sluš né musprávní mu orgánu
-

MěÚ'
18) Do výš e 2000 Kč .
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