
Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 
ze dne 10.1.2020 
 
 

Za časové období roku 2019 žádám o sdělení 

 

1) Počet zaznamenaných neoprávněných parkování na vyhrazených parkovacích zónách: 
 

K uvedenému sdělujeme, že evidujeme přestupky neoprávněného zastavení a stání souhrnně, nikoli 

pouze „neoprávněné parkování“ (zavádějící, nepřesný pojem) ve vyhrazených parkovacích zónách. 

Celkový počet těchto oznámených přestupků byl v roce 2019 8250, zjištění kolik z toho bylo 

neoprávněné parkování na vyhrazených parkovacích zónách by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé 

vyhledání informací (předběžné informativní vyčíslení: 8250 spisů x 1 minuta= 137,5 hodiny, pak bylo 

nutné požadovat 200 Kč x 137,5 hod., tj. 27 500 Kč.).  

Dejte mi prosím vědět, zda Vám odpověď v tomto rozsahu stačí. Pokud ne, a požadoval byste 

doplnění informací, vyžadujících mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 zákona, 

postupovali bychom dle uvedeného zákonného ustanovení. 

 

2) počet zaznamenaných přestupků dle silničního zákona. 
 

Žádný zákon s uvedeným názvem neexistuje. Pokud požadujete zodpovězení tohoto dotazu, 

upřesněte prosím, jaký konkrétní zákon máte na mysli.  

 

Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným technickým 

prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu zpracování. U těchto 2 

kategorii přestupů žádám sdělení statisk, jak s nimi bylo dále nakládáno. Žádám 

o sdělení 

1) počet výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za 
spáchání tohoto přestupku – k dispozici je počet výzev odeslaných za neoprávněné zastavení a 
stání, tj. 7574, z toho doposud uhrazených 4626, a za překročení nejvyšší povolené rychlosti 
1952, z toho doposud uhrazených 1587, celková částka za uhrazené výzvy – 3 236 000 Kč. 

2) počet příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za 
spáchání tohoto přestupku – 0 (jedná se totiž o příkazy o uložení pokuty, nikoli určené částky), 
kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka – 0 (nejedná se o výzvy, 
ale o příkazy) 

3) V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor – 0 – viz předchozí odpověď - příkaz 
k uhrazení částky neexistuje 

4) V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku - 0 
5) V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci – 0 

 



Dejte mi prosím vědět, zda Vám odpověď v tomto rozsahu stačí. Pokud ne, a požadoval byste 

doplnění informací, vyžadujících mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 

zákona, postupovali bychom dle uvedeného zákonného ustanovení. 

 

„V případě, že by jste byli u silničního zákona schopni rozlišit i na jednotlivé kategorie přestupků – 

špatné parkování, překročení rychlosti apod., budu rád. Pokud máte k dispozici údaj, kolik 

z pokutovaných bylo cizinců, bude rád za sdělení.“  

 

Opět: Žádný zákon s uvedeným názvem neexistuje. Pokud máte i nadále zájem o zodpovězení, 

upřesněte prosím dotaz, uveďte, jaký konkrétní zákon máte na mysli.  

 

 

Dále žádám o zaslání informace o 

1) O počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků 
 

17 zaměstnanců 

 

2) O celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců) 

vynaložených na agendu dopravních přestupků  

10.251.841,- Kč (7.664.418,- Kč hrubá mzda + 2.587.423,- Kč pojistné placené zaměstnavatelem) 

 

3) O celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za odeslání výzev, 

informační systémy apod.). 

Odpověď na tento dotaz by vyžadovala mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 

zákona, dejte mi prosím vědět, zda trváte na jejich poskytnutí, pokud ano, postupovali bychom dle 

uvedeného zákonného ustanovení. 

 


