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Městský úřad Litoměřice 

Kancelář starosty a tajemníka 

Vaše značka:   

Ze dne: 03.06.2019  

 

 

č. j.: MULTM/0045003/19/KST/MSk   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz  

 

Litoměřice 28.06.2019 

 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená paní, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 03.06.2019, Vám sdělujeme: 

 

a) Jaký je počet evidovaných přestupků v městské části Pokratice jednotlivě v každé ulici  

U Kapličky a Kubínova pro porušení Zákona o provozu na pozemních komunikacích 

spočívající v porušení zákazu stání za období leden až květen 2019 v jednotlivých měsících a 

kolik z toho bylo jednotlivě v každé ulici U Kapličky a Kubínova přestupků spočívající v 

porušení zákazu stání na chodníku. 
 

V ulicích Kubínova a U Kapličky v městské části Pokratice v Litoměřicích není umístěna 

dopravní značka B29 – zákaz stání, tudíž nemohlo dojít k jejímu porušení. Evidován tedy není 

žádný přestupek. 

Stání na chodníku (porušení ust. § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) za požadované 

období evidujeme: 

               ul. U Kapličky -                                                                        0 

               ul. Kubínova  -   leden                                                              1 

                                          únor                                                                6 

                                          březen                                                             0 

                                          duben                                                              2 

                                          květen                                                             1 
 

 

b) Kolik bylo v jednotlivých měsících za přestupky spočívající v porušení zákazu stání zasláno 

Výzev k uhrazení určené částky provozovateli vozidla a kolik bylo řešeno blokovou pokutou a 

v jaké výši. 
 

Bylo zasláno 10 výzev provozovatelům vozidla, tedy u všech deseti evidovaných přestupků 

v jednotlivých měsících tak jak jsou uvedeny u odpovědi a). Příkazem na místě (dříve 

blokovou pokutou) nebyl řešen žádný přestupek, Odbor dopravy a silničního hospodářství 

příkazy na místě neukládá. 
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c) Jaký je počet evidovaných přestupků v městské části Pokratice jednotlivě v každé ulici  

U Kapličky a Kubínova za porušení Zákona o provozu na pozemních komunikacích 

spočívající v porušení zákazu stání dne 9. 02. 2019 v časovém rozmezí 10.10 až 10.40 hodin a 

kolik z toho je v tuto dobu jednotlivě v každé ulici U Kapličky a Kubínova přestupků 

spočívající v porušení zákazu stání na chodníku. 
 

V uvedené lokalitě, dne 09.02.2019 v časovém rozmezí 10:10 až 10:40 hodin není v ulici  

U Kapličky evidován, žádný přestupek, v ulici Kubínova je evidován jeden přestupek stání na 

chodníku -  porušení § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 

vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 


