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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 13. 9. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 9. 2021, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

týkajících se odvolacích řízení na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, 

občanskému soužití a majetku podle §§ 4/2, 5, 7, 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které 

projednávají obecní úřady dle § 60 odst. 2 a přestupkové komise dle § 61 zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pro které jsou krajské úřady odvolacími orgány. 

Dovolil bych si požádat o informace: 

1) Kolik řízení vedl odvolací správní orgán v těchto věcech za uvedená období a s jakými výsledky viz tabulka 

v příloze? 

2) Kolikrát musela být v období roků 2018, 2019, 2020 tato rozhodnutí obhajována před institucemi správního 

soudnictví a pokud byla rozhodnuta, s jakým výsledkem viz tabulka v příloze? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované informace zasíláme vyplněné v přiložené tabulce. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 
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Váš dopis zn.:        

Ze dne: 13. 9. 2021  

Naše č. j.: KUJCK 104185/2021  

Sp. zn.: KHEJ 100420/2021/mach SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 21. 9. 2021  
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Příloha: tabulka Jihočeský kraj 

počet rozhodnutí, o kterých                                                         z toho odvolacím orgánem  

rozhodoval odvolací orgán      zrušeno a zastaveno         zrušeno a vráceno                   potvrzeno   

     r.2018 r. 2019 r. 2020 r.2018 r. 2019 r. 2020 r.2018 r. 2019 r. 2020 r.2018 r. 2019 r. 2020 r.2018 r.2019 r.2020

§§ 4/2, 5, 7, 8¹ 64 79 51 4 6 8 26 24 9 31 28 26 3 21 8
jiná rozhodnutí² 22 26 35 1 2 4 2 4 6 11 8 12 8 12 13

celkem 86 105 86 5 8 12 28 28 15 42 36 38 11 33 21

¹ paragrafové znění přestupků podle z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pro která byla rozhodnutí

  rušena nebo potvrzena.
² jiná rozhodnutí spojená s agendou §§ 4/2, 5, 7, 8 z.č. 251/2016 Sb.

         rok 2018        rok 2019

Počet obhajob rozhodnutí u orgánů správního soudnictví  1 3 2 5 1 1 1

R-zrušenžal. ZamR-zrušenžal. zam R-zrušenžal. Zamdosud nerozhodnuto

       rok 2020

jiný zp. vyřízení odvolacím org.
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