MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - Lipence, K Obci 47

fax: 257 922 641, tel: 257 921 167

Č.j.:O293/3-2020

V Praze dne 10. března 2020

Andrea KÁBELOVÁ

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pfistuwk informacim

Na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/19998b., o svobodném přístupu k informacím,
ze dne 27. 02. 2020 podané prostřednictvím formuláře na internetových stránkách MČ Praha
— Lipence Vám sdělují:
1) Kolik členů měla k datu 13. února 2020 přestupková komise Rady MČ Praha-Lipence?
K uvedenému datu měla komise 3 členy.

2) Proč má tato přestupková komise sudý počet členů (6), když přestupkový zákon
stanovuje, že počet členů musí být lichý?
Komise měla a v současné době má lichý počet řádně stanovených členů.
3) Je možné vyvozovat, že Rada MČ Praha-Lipence porušila přestupkový zákon, když
usnesením dne 12. února 2020 schválila nového člena rady, aniž by alstanovila datum
jeho nástupu do funkce; b/ v návaznosti na schválení nového člena upravila počet členů
komise tak, aby odpovídal Iiteře zákona 250/2016 Sb.?

Rada neschválila dne 12. 02. 2020 nového člena Rady. Rada schválila nového člena
přestupkové komise, který byl následně v souladu s ustanovením § 61/2 zákona č. 250/2016

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. ve znění pozdějších předpisů jmenován dne
02. 03. 2020 starostkou do funkce člena komise pro projednávání přestupků z důvodu
dodržení ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve
znění pozdějších předpisů byl jmenován téhož dne další člen přestupkové komise, tak aby
počet členů komise byl stále lichý.
4) Zasedala a rozhodovala výše zmíněná přestupková komise v dobé od 13. února do
data Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace?
Ano, zasedala dne 18. února 2020, ale nerozhodovala.
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Dotaz ohledně počtu členů přestupkové komise Rad) MČ Praha-Lipence 1/ Kolik členů mčla k datu 13.
února 2020 přestupková komise Rady MČ Praha-Lipence? 2/ Proč má tato přestupkové komise sudý počet
členů (6), když přestupkový zákonjasně stanovuje, že počet členů musí být lichý? https://www.prahažádáo osk tnutí .
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schvalila noveho clona rady, aniz by a/ stanov1la datumjcho nastupu do funkce; b/ v navaznosti na
schválení nového člena upravila počet členů komise tak, aby odpovídal liteře Zákona 250/2016 Sb.? 4/
Zasedala a rozhodovala výše zmíněná přestupková komise v době od 13. února 2020 do data vaší odpovědi
na tuto žádost o poskytnutí informace? Za odpovědi předem děkuji.
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Odesláno dne 27.02.2020 prostřednictvím fonnuláře https://www.praha-Íipence.cz/

