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Magistrát města Pardubic                

Odbor správních agend, oddělení deliktů provozovatele vozidla 

17. listopadu 303, 530 21 Pardubice 

 

 

 

 

č. jednací: OSA/D106-4/18/4 

sp. značka: OSA/D106-4/18 

Počet listů: 1 

 

Vyřizuje: Ing. Lenka Hradilová 

Telefon: 466 859 655 

E-podatelna:  posta@mmp.cz 

 

Datum:  8. 1. 2019 

 

 

Žádost ze dne 30. 12. 2018  – č. j.  OSA/D106-4/18 

 

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, týkajících se měření rychlosti stacionárními radary  či úsekové měření rychlosti.  

 

1) Počet přestupků § 125c odst. 1 písm. f) bod 4.,., § 125c odst. 1 písm. f) bod 3. a § 125c odst. 1 

písm. f) bod 2. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“), za roky 2014, 2015, 

2016 a 2017 – 0 

2) Celková výše uložených pokut za překročení rychlosti za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 – 0 

3) Celková výše vymožených pokut za překročení rychlosti za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 – 0 

4) Počet přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4. silničního zákona od 1. 1. 2018 do 31. 10. 

2018 – 1562, počet přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3. silničního zákona od 1. 1. 2018 

do 31. 10. 2018 – 26, počet přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2. silničního zákona od 1. 

1. 2018 do 31. 10. 2018 – 1. Lokalita ul. Generála Svobody, Pardubice – Rosice n. L., měření 

zahájeno 1. 4. 2018. 

5) Celková výše uložených pokut za překročení rychlosti (a s nimi spojených poplatků) – 153 900 

Kč, celková výše vymožených pokut za překročení rychlosti (a s nimi spojených poplatků) – 

55 300 Kč. 

6) Kolik procent přestupků je řešeno využitím institutu objektivní odpovědnosti provozovatele 

vozidla – 99,75 %. 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Ing. Lenka Hradilová 

vedoucí oddělení deliktů provozovatele vozidla 


