HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
IČO 68455941

MěU Varnsdorf
Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
Městský úřad, nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
datová schránka (ID): kabbfuj
Vážený pane tajemníku,
podle §4a odst. (2) písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, žádáme o sdělení:
1. Jaké údaje byly ke dni 20. 12. 2019 předány k vyřízení na MěÚ Varnsdorf:
a) počet měření o možném přestupku - čl. 4.1 Smlouvy ze dne 20. 9. 2017,
b) počet měření o možném přestupku - čl. 4.1 Smlouvy ze dne 12. 9. 2018,
c) počet datových paketů - čl. 4.1 Smlouvy ze dne 9. 4. 2019.
2. Příjmy a výdaje města ke dni 20. 12. 2019:
a) Příjmy města Varnsdorfu z titulu zaplacených částek za přestupky (samostatně
podle Smlouvy ze dne 20. 9. 2017, Smlouvy ze dne 12. 9. 2018 a Smlouvy ze dne
9. 4. 2019),
b) výdaje města Varnsdorfu, vedené jako „Nájemné“ Pronajímateli (samostatně
podle Smlouvy ze dne 20. 9. 2017, Smlouvy ze dne 12. 9. 2018 a Smlouvy ze dne
9. 4. 2019),
c) výdaje města Varnsdorfu na úhradu nákladů, spojených s rozesíláním výzev
k uhrazení určené částky a výzev provozovateli motorového vozidla,
d) jaké finanční prostředky nebyly příjmem (ztráta) města Varnsdorfu z titulu
nezaplacených částek za přestupky, evidované podle předmětných smluv.
3. Kolik bylo ke dni 20. 12. 2019 evidováno výzev k uhrazení částek za přestupky podle
předmětných smluv.
4. Kolik bylo ke dni 20. 12. 2019:
a) přestupků, za které město v daném termínu neobdrželo předepsané finanční
prostředky,
b) přestupků, u kterých bylo do uplynutí lhůty 1 roku od data zjištění přestupku
zahájeno správní řízení.

Výše uvedené údaje prosíme zaslat do datové schránky
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

předseda HNHRM
Ve Varnsdorfu, dne 23. 12. 20 19

Digitálnǔ podepsa
Datum: 2019.12.23 11:11:53 +01'00'

Město Varnsdorf

MÍSTNÍ HNUTÍ
NEZÁVISLÝCH ZA
HARMONICKÝ ROZVOJ
OBCÍ A MĚST

nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:

23.12.2019
MUVA 524496/2019JezRa

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Radka Ježková
417545102
30.12.2019
radka.jezkova@varnsdorf.cz

Vážený pane
dne 23.12.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělujeme Vám, že toto poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady a
to ve výši 5.250,00 Kč. Zpoplatnění této informace je nutné vzhledem k rozsáhlému
vyhledávání požadovaných údajů, a to následovně:
Mzda pracovníka na ekonomickém odboru v tarifní třídě 10 (viz. Sazebník úhrad za
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., zveřejněný na
webových stránkách města) a to v délce 5 pracovních hodin, tj. 350,00 Kč x 5h = 1.750,00
Kč.
Mzda pracovníka správních agend na oddělení dopravních činností v tarifní třídě 10 (viz.
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998
Sb., zveřejněný na webových stránkách města) a to v délce 5 pracovních hodin, tj. 350,00 Kč
x 10h = 3.500,00 Kč.
Výše uvedenou částku musí tazatel uhradit na účet města vedený u České spořitelny, číslo
účtu:
pod variabilním symbolem 1361.
Pokud nebude úhrada zaplacena v souladu s § 17 odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, bude Vaše žádost odložena.

S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800, IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718

Město Varnsdorf

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA
HARMONICKÝ ROZVOJ
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Ze dne:
Naše čj.:

MUVA 4268/2020JezRa

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Radka Ježková
417545102
09.01.2020
radka.jezkova@varnsdorf.cz

Informace o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace
Vážený pan
na základě Vaší žádosti ze dne 23.12.2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám byla zaslána dne
30.12.2019 výzva k uhrazení nákladů. Požadovaná úhrada byla zaplacena na účet povinného
subjektu dne 31.12.2019.
Tímto Vás informujeme, že v souladu s § 14 odst. 7 výše uvedeného zákona prodlužuje
povinný subjekt lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) ze závažných
důvodů o deset dnů.
Závažnými důvody jsou důvody uvedené v § 14 odst. 7 písm. b) spočívající ve vyhledání a
sběru objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti.

S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800, IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718

Město Varnsdorf

MÍSTNÍ HNUTÍ
NEZÁVISLÝCH ZA
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OBCÍ A MĚST

nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 417 545 111
varnsdorf@varnsdorf.cz
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Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:

MUVA 20904/2020JezRa

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Radka Ježková
417545102
24.01.2020
radka.jezkova@varnsdorf.cz

Vážený pane
na základě Vaší žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům následující:
1.)

Jaké údaje byly ke dni 20. 12. 2019 předány k vyřízení na MěÚ Varnsdorf:
a) počet měření o možném přestupku - čl. 4.1 Smlouvy ze dne 20. 9. 2017,
Odpověď: Od počátku měření do 11.09.2018 bylo provedeno 14 911 měření
b)počet měření o možném přestupku - čl. 4.1 Smlouvy ze dne 12. 9. 2018,
Odpověď: Od 12.09.2019 do 08.04.2019 bylo provedeno 47 292 měření
c) počet datových paketů - čl. 4.1 Smlouvy ze dne 9. 4. 2019.
Odpověď: Od 09.04.2019 do 20.12.2019 bylo provedeno 72 574 měření
Celkem tedy do 20.12.2019 134 777 měření.
2.)

Příjmy a výdaje města ke dni 20. 12. 2019:
a) Příjmy města Varnsdorfu z titulu zaplacených částek za přestupky
(samostatně podle Smlouvy ze dne 20. 9. 2017, Smlouvy ze dne 12. 9. 2018 a
Smlouvy ze dne 9. 4. 2019),
Odpověď: V účetnictví evidujeme tyto příjmy dle rozpočtové skladby a účetního období
přijetí příjmu, není zde evidováno, ke které smlouvě se vztahuje.
Přijaté sankční platby (přestupky zjištěné měřícím zařízením)
1-12/2018
1-12/2019

…17 762 035,54 Kč
…78 908 943,61 Kč
b) výdaje města Varnsdorfu, vedené jako „Nájemné“ Pronajímateli
(samostatně podle Smlouvy ze dne 20. 9. 2017, Smlouvy ze dne 12. 9. 2018 a
Smlouvy ze dne 09. 4. 2019),

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800, IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718

Odpověď: V účetnictví evidujeme tyto výdaje dle rozpočtové skladby a účetního období
na podkapitole orj. 7081 v položce 5164 (nájemné), v souhrnu není evidováno, ke které
smlouvě se vztahuje.
1-12/2018
1-12/2019

…30 490 342,30 Kč
…. 9 898 308,20 Kč

Fakturace za měsíce 10-12/2019 neproběhla, neevidujeme žádné nezaplacené faktury.
Přikládáme soupis účetních zápisů, kde jsou uvedeny popisy výdajů uvedené na
fakturách (smlouvy nemáme v účtárně k dispozici), z kterých lze získat přehled, o jaké
období jde.
Příloha – 2 listy
c) výdaje města Varnsdorfu na úhradu nákladů, spojených s rozesíláním výzev
k uhrazení určené částky a výzev provozovateli motorového vozidla.
Odpověď: Náklady na poštovní služby ve výši 7 444 013,64 Kč
Mzdové náklady ve výši 1 200 585,00 Kč.
d) jaké finanční prostředky za přestupky nebyly příjmem (ztráta) města
Varnsdorfu z titulu nezaplacených částek za přestupky, evidované podle
předmětných smluv.
Odpověď: Ke dni 20.12.2019 nebylo uhrazeno celkem 48.479 výzev po splatnosti v
celkové výši 62 427 000,00 Kč.

3.) Kolik bylo ke dni 20. 12. 2019 evidováno výzev k uhrazení částek za přestupky podle
předmětných smluv.
Odpověď: K požadovanému dni bylo vydáno 122057 výzev.
4.) Kolik bylo ke dni 20. 12. 2019:
a) přestupků, za které město v daném termínu neobdrželo předepsané
finanční prostředky,
Odpověď: 51139 přestupků
b) přestupků, u kterých bylo do uplynutí lhůty 1 roku od data zjištění
přestupku zahájeno správní řízení.
Odpověď: Celkem 400 přestupků, z toho příkaz provozovateli 384, příkaz na místě 1,
příkaz 9, Rozhodnutí provozovateli 6.

S pozdravem
Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
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