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Litoměřice 7.2.2017 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 24.1.2017 
 

Vážený pane , 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „zákon“), doručené na Městský úřad Litoměřice dne 
24.1.2017, Vám zasíláme následující údaje:  

1) Počet přestupků řešených odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice, 
týkajících se porušení zákona č. 361/2000 Sb (zákon o provozu na pozemních komunikacích) 
za rok 2015 a odděleně za rok 2016. 

k bodu 1) 
počet řešených přestupků pro porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
provozu na pozemních komunikacích“) 

Počet přestupků řešených v roce 2015:                    
472 přestupků + 470 přestupků, které bylo možno vyřešit dle ustanovení § 125h zákona o 
provozu na pozemních komunikacích výzvou provozovateli vozidla k uhrazení určené částky 
či sdělení, kdo se uvedeného přestupku dopustil (dále jen „výzva“) 
Celkem:  942 

Počet přestupků řešených v roce 2016:    
521 přestupků + 675 přestupků, které bylo možno vyřešit dle ustanovení § 125h zákona o 
provozu na pozemních komunikacích výzvou provozovateli vozidla k uhrazení určené částky 
či sdělení, kdo se uvedeného přestupku dopustil 
Celkem:   1.196 

 

2) U kolika přestupků uvedených v odstavci 1) bylo vaším úřadem vydáno rozhodnutí 

v neprospěch obviněného, tedy přestupků vyřešených uložením sankce, a to včetně 
příkazních řízení, nebo dosud nepravomocných rozhodnutí např, z důvodu podání odporu 



proti příkazu, odvolání obviněného k nadřazenému správního orgánu které ještě  nebylo 
vyřízeno, či z důvodu běhu lhůt k podání takového odvolání či odporu, díky kterým se 
rozhodnutí vašeho úřadu dosud nestalo pravomocným. 

k bodu 2) 
počet řešených přestupků s uložením jakékoliv sankce (bloková pokuta, pokuta, ZŘMV) 

Počet přestupků vyřešených sankcí v roce 2015  
366 + 350 (po výzvě uhrazeno, dále z výzev + 74 případů vyřešeno jako správní delikt 
provozovatele, + 26 uložením blokové pokuty, + 15 příkazem) 
Celkem:  831 

Počet přestupků vyřešených sankcí v roce 2016  
395 + 552 (po výzvě uhrazeno, dále z výzev + 59 vyřešeno jako správní delikt provozovatele, 
+31 uložením blokové pokuty, + 10 příkazem)   
Celkem:  1.047 

 

3) U kolika z přestupků uvedených v odstavci 1) bylo Vaším úřadem vydáno jiné rozhodnutí než 
to uvedené v odst. 2), a zároveň nebylo řízení zastaveno z důvodu uplynutí lhůty pro prekluzi 
podle §20 zákona č. 200 / 1990 Sb. (zákon o přestupcích, ZoP), tedy bylo v rámci uvedené 
lhůty vydáno rozhodnutí ve prospěch obviněného, např. z důvodu, že jednání, kterého se 
měl obviněný dopustit nesplňovalo všechny znaky přestupku definované v §2 ZoP a ani se 
nejednalo o trestný čin. 

k bodu 3) 
počet přestupků, kdy řízení skončilo odložením nebo zastavením řízení 

Počet přestupků, kdy řízení skončilo odložením nebo zastavením řízení ve prospěch 
obviněného v roce 2015  
Celkem:  111 

Počet přestupků, kdy řízení skončilo odložením nebo zastavením řízení ve prospěch 
obviněného v roce 2016 
137 + 12 případů výzev dosud neukončeno 
Celkem: 149 

Pokud je u přestupků řešených dle ustanovení § 125h po zaslání výzvy provozovateli vozidla 
určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti je v souladu s ustanovením § 125h odst. 5 
citovaného zákona věc ODLOŽENA. Z tohoto vyplývá, že 
v roce 2015 bylo odloženo 350 případů uhrazených výzev 
v roce 2016 bylo odloženo 552 případů uhrazených výzev. 

 

4) Aktuální počet zaměstnanců, kteří se podílejí na řešení přestupkové agendy vč. jejich jmen a 
funkcí, jejich celkových zdanitelných příjmech rozdělených na základní a bonusovou složku za 

rok 2015 a odděleně za rok 2016 a informaci, jaká jsou hodnotící kritéria při určování výše 
bonusových složek příjmu. 

 

k bodu 4) 
Aktuální počet zaměstnanců: 4 
 
Jména: Petr Ledvinka – referent pro přestupky v dopravě 
               Jana Rejfová – referent pro přestupky v dopravě 
    Květoslava Vorlíková – referent pro přestupky v dopravě 
    Júlia Štroblová – referent pro přestupky v dopravě - do 30.11.2016 
  Veronika Tichá – referent pro přestupky v dopravě - od 12.12.2016 
 



Dále byla poskytnuta informace o celkových příjmech v rozdělení na základní a bonusovou 
složku za rok 2015 a 2016 a o hodnotících kritériích pro určování výše bonusových složek 
příjmu. 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                     Bc. Martina Skoková 
                                                                  vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  
                                                                                       MěÚ Litoměřice 


