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Vážená paní

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 07.02.2018
Vážená paní
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 07.02.2018 doručena prostřednictvím
datové schránky Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost
obsahovala veškeré náležitosti vyžadované informačním zákonem, byla takto Úřadem přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovala následující informace:
1) Počet oznámených přestupků ve věci ilegálního výlepu plakátů na území městské části Brnostřed za posledních 5 let nebo za dobu, za kterou jsou data dostupná, pakliže je tato doba
kratší než 5 let.
2) Počet projednaných přestupků ve věci ilegálního výlepu plakátů na území městské části
Brno-střed za posledních 5 let nebo za dobu, za kterou jsou data dostupná, pakliže je tato
doba kratší než 5 let.
3) Informace o tématice ilegálně vylepených plakátů (politické, rasistické, kulturní atp.), jsou-li
tato data zpracovávána.
4) Legislativa, podle které se při projednávání přestupků ve věci ilegálního výlepu řídí městská
část Brno-střed.
K Vaší žádosti si Vám dovolujeme sdělit následující. Evidence Oddělení přestupkového je primárně
vedena podle jmen podezřelých osob. Dle skutkové podstaty přestupku lze oznámení obecně
dohledat po zahájení řízení nebo u ukončených spisů.
Ilegální výlep plakátů spadá pod skutkovou podstatu přestupku znečištění veřejného prostranství,
veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení (§ 47 odst. 1 písm. e) zákona
č. 200/19990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 30.06.2017 a § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích). Pod tuto skutkovou podstatu spadá i znečištění veřejného
prostranství jako takového (např. odhazováním odpadků, močením aj.), kdy se jedná během
jednoho roku o stovky takových podání. Přestupky jsou evidovány po dobu 5 let, jedná se tedy
o velké množství oznámení.

-2Ze všech těchto došlých oznámení týkajících se přestupků proti veřejnému pořádku nelze
jednoznačně určit přesný počet oznámení týkající se obecně jen výlepu plakátů. Tématiku
vylepovaných plakátů neeviduje Oddělení přestupkové vůbec.
Pokud byste trvala na vyhledání těchto konkrétních přestupků, šlo by vzhledem k četnosti všech
došlých oznámení o přestupku na Oddělení přestupkové, která dosahuje řádově několik tisíc za rok,
o velmi časově a nákladově náročný úkon, tedy mimořádně rozsáhlé ruční vyhledávání informací
za období 5 let.
K Vašemu dotazu na legislativu sdělujeme, že projednávání přestupků proti veřejnému pořádku,
kam znečištění veřejného prostranství spadá, se řídí zákony platnými v době spáchání přestupku
nebo zahájení řízení. Jedná se tak o zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném
do 30.06.2017, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a podpůrně též zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
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