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Vážená paní
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, Vám sděluji k jednotlivým dotazům následující:
• (add 1 a 2) Výše sankce je stanovena v souladu s ustanovením § 125h odst. 2 a 125c
odst. 7 písm. b) a stanoví se ve stejné výši jako pokuta, kterou lze uložit příkazem na
místě. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlédne
k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních
komunikacích. Tedy porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích správní
orgán považuje za chování s vysokou společenskou nebezpečností. Je na uvážení
správního orgánu, jakou výši sankce si zvolí. Částky uvedené ve Výzvách k uhrazení
určené částky jsou zvoleny v rozmezí, které je možno uložit příkazem na místě.
Nejenom z důvodu legitimity očekávání jsou částky stanovené ve Výzvách k uhrazení
určené částky dány za spáchání dopravních přestupků stejně.
• Dopravní značení určující začátek a konec obce je součástí informací zveřejněných na
stránkách města Varnsdorf. Co se týká vodorovného dopravního značení označujícího
úsek měřený radarem, je zaznamenán na fotografii, která je součástí Výzvy k uhrazení
určené částky.
• Za rok 2018 bylo vypraveno 18.261 výzev.
• Přibližně 80 %.
• Výše sankce byla stanovena v souladu s ustanovením § 125h odst. 2 a ustanovením
§ 125c odst. 7 písm. b) za porušení ustanovení § 125c odst. 1 písm. f bod 4 zákona o
silničním provozu (překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km.h1…) na 1.000 Kč
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a v souladu s ustanovením § 125h odst. 2 a ustanovením § 125c odst. 7 písm. c) za
porušení ustanovení § 125c odst. 1 písm. f bod 2 zákona o silničním provozu (překročí
nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více…) na 2.000 Kč.
• Připsaná částka na účet města za rok 2018 činí 17.762.000 Kč.

S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ
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