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Poskytnutí informace dle §14 odst. 5, písm. d), z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

Vážený pane magistře,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím došlé dne 12. 9. 2016 pod č. j.: 015909/16/OOS a k žádosti o poskytnutí 
informací dle stejného zákona, která došla správnímu orgánu dne 13. 9. 2016 pod č. j.: 
015942/16/OOS, Vám k jednotlivým dotazům sděluji:

1) K žádosti vedené pod č. j.: 015909/16/OOS

Adl) Od 1.1. 2016 do 15. 9. 2016 bylo na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů 
Úřadu městské Praha 16 ohlášeno 384 odcizení občanských průkazů.

Ad2) Ve 183 případech z celkových 384 případů byl přestupek řešen domluvou, 201 případů 
bylo řešeno uložením sankce.

Ad3) U 201 hlášených případů bylo rozhodnuto o uložení blokové pokuty. V žádném případě 
nebyl přestupek řešen ve správním řízení. Sankce se pohybovaly od 100 Kč, - do 900,- Kč. 
Domluvou bylo řešeno 183 případů. Vzhledem ke skutečnosti, že sankce uložené za 
přestupky dle § 16a odst. 1 písm. b) zákona o občanských průkazech byly řešeny uložením 
blokové pokuty, nebyl žádný z případů postoupen k projednání jinému úřadu.

Ad4) V době od 1. ledna 2016 do 15. 9. 2016 bylo celkem nahlášeno 5 případů odcizení 
cestovního dokladu.
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Ad5) Ve třech případech bylo rozhodnuto o uložení sankce, ve dvou případech sankce 
uložena nebyla.

Ad6) Ve třech případech byla uložena bloková pokuta v rozmezí od 300,- do 500,- Kč dle 
druhu odcizeného cestovního pasu. Žádný z případů nebyl řešen ve správním řízem. 
Domluvou byl řešen 1 případ, upuštěno od sankce bylo v 1 případu. Žádný případ nebyl 
postoupen k projednání jinému úřadu.

2) K žádosti vedené pod č. j .: 015942/16/OOS

Adl) Za rok 2015 bylo na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské 
Praha 16 nahlášeno 534 odcizení občanského průkazu a vybráno bylo 16 600,- Kč za 
přestupky.

Ad2) Za přestupek bylo uloženo 381 sankcí, ve 153 případech sankce uložena nebyla.

Ad3) Ve všech 381 případech se jednalo o uložení blokové pokuty. Za rok 2015 nebyl žádný 
přestupek dle § 16a odst. 1, písm. b), zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech řešen 
ve správním řízení. Sankce se pohybovaly od 100 Kč, - do 900,- Kč. Žádný z případů nebyl 
postoupen k projednání jinému úřadu.

Ad4) Nebylo zahájeno žádné správní řízem v předmětné věci.

Ad5) Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo na Oddělení evidence obyvatel ohlášeno 14 případů 
odcizení cestovního dokladu.

Ad6) Ve třech případech bylo rozhodnuto o uložení sankce, v 11 případech bylo od uložení 
sankce ustoupeno a řešeno domluvou.

Ad 7) Ve třech případech bylo rozhodnuto o uložení blokové pokuty ve výši 500,- Kč. Ve 
správním řízem nebyl žádný přestupek řešen.

Ad8) V roce 2015 nebyl ve správním řízení řešen žádný přestupek dle § 34a odst. 1 písm. a) 
zákona o cestovních dokladech.
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