
ŽÁDOST ZE DNE 12.09.2019 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Věc:       Dotaz k pokutám za rychlost 

Žádám tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o informaci, v kolika případech vyzval 
Městský úřad Varnsdorf jako příslušný správní orgán provozovatele motorového vozidla 
v době od 1. 1. 2019 do 12. 9. 2019 při posuzování podezření ze spáchání přestupku dle ust. 
125c odst. 1 písm. f) bod 4. zákona o silničním provozu k úhradě částky: 

1)     ve výši do 250,- Kč 

2)     ve výši od 250,- Kč do 500,- Kč  

3)     ve výši od 501,- Kč do 750,- Kč 

4)     ve výši od 751,- Kč do 999,- Kč 

5)     ve výši 1000,- Kč.  

  

Dále žádám k posuzování spáchání výše uvedeného přestupku (dle § 125c odst. 1 písm. f) 
zákona o silničním provozu) o sdělení informace, zda příslušný správní orgán bere zřetel i na 
závažnost přestupku - zejména, zda rozlišuje úsek, kde ke spáchání přestupku došlo a rozlišuje, 
o kolik řidič překročil nejvyšší dovolenou - např. o 5 km/hod., o 10 km/hod., o 19 km/hod.).  

Konečně žádám o informaci, zda byl Městský úřad Varnsdorf zažalován (v období od 1. 1. 2018 
do 12. 9. 2019) v souvislosti s výzvou k uhrazení částky v příslušné výši za spáchání přestupku 
překročení nejvyšší dovolené rychlost v obci (pouze v případech zdokumentování záznamem 
měřícího zařízení s fotodokumentací zachycující měřené vozidlo) nebo navazujícího správního 
řízení o přestupku. Pokud ano, žádám o informaci, v kolika případech byl Městský úřad 
Varnsdorf zažalován a pokud už jsou některá soudní řízení ukončena, žádám o sdělení, s jakým 
výsledkem byla ukončena (pouze obecně, bez osobních údajů atd.).  

  

V Praze dne 12. 9. 2019 

 



ODPOVĚĎ ZE DNE 27.09.2019 
 
Vážená paní  

na základě Vaší žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům následující: 

V kolika případech vyzval Městský úřad Varnsdorf jako příslušný správní orgán provozovatele 
motorového vozidla v době od 1. 1. 2019 do 12. 9. 2019 při posuzování podezření ze spáchání 
přestupku dle ust. 125c odst. 1 písm. f) bod 4. zákona o silničním provozu k úhradě částky: 

  
1.                  ve výši do 250,- Kč 

0 případů 

  
2.                  ve výši od 250,- Kč do 500,- Kč 

0 případů 

  
3.                  ve výši od 501,- Kč do 750,- Kč 

0 případů 

  
4.                  ve výši od 751,- Kč do 999,- Kč 

0 případů 

  
5.                  ve výši 1000,- Kč. 

73 577 případů 

  

Dále žádám k posuzování spáchání výše uvedeného přestupku (dle § 125c odst. 1 písm. f) 
zákona o silničním provozu) o sdělení informace, zda příslušný správní orgán bere zřetel i na 
závažnost přestupku - zejména, zda rozlišuje úsek, kde ke spáchání přestupku došlo a rozlišuje, 
o kolik řidič překročil nejvyšší dovolenou - např. o 5 km/hod., o 10 km/hod., o 19 km/hod.).  

ANO 

  

Konečně žádám o informaci, zda byl Městský úřad Varnsdorf zažalován (v období od 1. 1. 2018 
do 12. 9. 2019) v souvislosti s výzvou k uhrazení částky v příslušné výši za spáchání přestupku 
překročení nejvyšší dovolené rychlost v obci (pouze v případech zdokumentování záznamem 



měřícího zařízení s fotodokumentací zachycující měřené vozidlo) nebo navazujícího správního 
řízení o přestupku. Pokud ano, žádám o informaci, v kolika případech byl Městský úřad 
Varnsdorf zažalován a pokud už jsou některá soudní řízení ukončena, žádám o sdělení, s jakým 
výsledkem byla ukončena (pouze obecně, bez osobních údajů atd.). 

NE 

  

S pozdravem  

  

Ing. Radek Kříž v.r. 

tajemník MěÚ 
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