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Vaše značka:  
Ze dne: 10. 05. 2022 
Č. j.: MULTM/0037444/22/KST/ECh 
Sp. zn.: MULTM/0036281/22/KST/ECh 
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 16. 05. 2022 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 
 
dne 10.05.2022 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
 
Požadované informace: 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto 
žádám MÚ Litoměřice (odbor dopravní) o zaslání informace o počtu a celkové výši 
sankcí uložených ve správním řízení za překročení nejvyšší povolené rychlosti ve městě 
Bohušovice nad Ohří, uložených na základě měření rychlosti prováděného Městskou 
policií Terezín na základě souhlasu Policie ČR ze dne 27/5/2021. Uvedené informace 
žádám v souhrnu za celé období od udělení souhlasu (27/5/2021) do dnešního dne 
v následující struktuře: 
- počet uložených pokut 
- celková výše uložených pokut 
- celkový počet bodů zapsaných řidičům 
- počet uložených zákazů řízení 

Poskytnuté informace: 

Počet uložených pokut     1 
Celková výše uvedených pokut   1.800 Kč 
Celkový počet bodů zapsaných řidičům   2 body 
Počet uložených zákazů řízení    0 

   
 

 
 

 

   

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/
mailto:martina.skokova@litomerice.cz


   
  
  

2 | 2 

Městský úřad Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

   

 

Pro doplnění uvádíme, že za dotčené období byly MP Terezín oznámeny celkem 
3 přestupky (2 jsou však stále v řízení a nebylo pravomocně rozhodnuto). 
Takto uložené pokuty ve správním řízení jsou příjmem města Litoměřice. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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