
Žádost o informaci ze dne 7.2.2023  
 
• Kdo, který úředník je zodpovědný za dopravní značení ve městě, jeho správnost, čitelnost a 
umístění?  

Dopravní značení umístěné na místních komunikacích zpracovává úředně oprávněná osoba Bc. Jiří Kříž, 
odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu.  
Dopravní značení umístěné na silnicích II. a III. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikacích 
zpracovává úředně oprávněná osoba Ing. Marcela Švadlenková, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, 
silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu.  
 

• Kdo je dopravní expert, který je podle úředníka Jiřího Kříže z odboru dopravy autorita, jenž navrhuje, 
zkoumá správnost, určuje a napomáhá při rozhodování o umístění dopravního značení ve městě? Žádám 
vás o jméno a kontakt na tohoto experta.  

Odbor dopravy zaměstnává dva referenty, kteří mj. zpracovávají (zajišťují) agendu stanovování a 
umisťování dopravního značení na území Statutárního města Pardubice. Oba vyřizují žádosti, podněty 
apod. ve věci dopravního značení, případně spolupracují s dopravními projektanty, kteří situace 
dopravního značení projektovali. Dotčeným orgánem v této agendě jsou pak příslušníci Policie ČR – 
Územní odbor Pardubice – dopravní inspektorát. Expertů v této oblasti je velké množství. 
 

• Je v pravomoci úředníka z odboru správních agend, z oddělení deliktů provozovatele vozidla, ukončit 

řízení o přestupku, pokud tento úředník shledá obviněného účastníka na základě informací podaných při 

vysvětlení nevinným? Je to v pravomoci tohoto úředníka?  

Ano je. 

 

• Pokud je úředníkem magistrátu, konkrétně úředníkem odboru správních agend, oddělení deliktů 

provozovatele vozidla ignorován dopravní přestupek, jenž je v konkrétním místě denně permanentně ze 

strany řidičů páchán několik let, kdo rozhoduje o potrestání tohoto úředníka? A je takové jednání 

úředníka postižitelné?  

Úředník oddělení deliktů provozovatele vozidla odboru správních agend projednává všechna podezření 

z přestupků na základě oznámení došlých magistrátu města Pardubic. Tyto přestupky jsou projednávány 

v souladu se zákonem.  

 

• Pokud permanentně několik let ignoruje páchání dopravního přestupku policie města Pardubic, kdo je 

za toto pochybné jednání zodpovědný?  

Řešení přestupků a stížností je řešeno dle oznámení na linku 156 či oznámením nebo zjištěním konkrétním 
strážníkem na ulici. Pokud zjistíte, že se někdo dopouští dopravního přestupku, můžete toto jednání 
oznámit jak městské policii, tak i Policii České republiky. Městská policie má zároveň i své personální 
kapacity (pro představu v roce 2022 řešila přes 40 000 dopravních přestupků) a na bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích se pouze podílí, kdežto hlavní gestor je zde Policie České republiky.  
 

• Z jakých zdrojů je financován magistrát města Pardubic, potažmo odkud pocházejí finanční prostředky, 

které jsou použity k výplatě odměn úředníků a zaměstnanců magistrátu?  

Primárním zdrojem financování magistrátu města je rozpočet na daný kalendářní rok. Statutární město 
Pardubice zapojuje finanční prostředky ze státního rozpočtu do rozpočtu města na základě rozpočtového 
určení daní – souhrnný dotační vztah. (Rozpočtové určení daní se řídí zákonem č. 234/2000 Sb., o 



rozpočtovém určení daní). Daňové příjmy města tvoří výnos daně z nemovitostí, podíl z celostátního 
výnosu DPH, daně z příjmu fyzických a právnických osob, dále daně a poplatky z činností a služeb, správní 
poplatky, majetkové daně a nedaňové příjmy z vlastní činnosti (příjmy z poskytování služeb – provoz 
hřbitovů, z parkovacích ploch, pronájmů a prodeje majetku, příjmy z poplatků, darů apod.  
Z rozpočtů jednotlivých ministerstev jsou poskytovány dotace v rámci přenesené působnosti (výkon státní 
správy, kterou stát přenáší na obce) – jedná se například o příspěvky na výkon pěstounské péče, sociálně 
právní ochranu dětí, výkon sociální práce apod. 

 

 


