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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Magistrát města Liberec jako povinný subjekt poskytující informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržel dne 20.2.2014 vaší žádost
o poskytnutí informací o počtu dopravních přestupků za rok 2013 vyřizovaných v rámci
správního řízení týkajícího se provozu na pozemních komunikacích, tj. v těchto oblastech:
a)
b)
c)

přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
a správní delikty podle zákona o silničním provozu
správní delikty na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla
ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob na úseku registru silničních vozidel a registru řidičů

Na základě uvedené žádosti uvádíme:
K bodu a)
V uvedeném období bylo vyřízeno celkem 2132 případů přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
K bodu b)
V uvedeném období bylo vyřízeno celkem 272 případů přestupků podle § 16 zákona
č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
K bodu c)
V uvedeném období bylo vyřízeno celkem 444 případů ostatních přestupků proti pořádku ve
státní správě.
Aplikace používaná na Magistrátu města Liberec, odboru dopravy pro zpracování přestupků
a správních deliktů neumožňuje vytvořit statistiku týkající se správních deliktů, o nichž
požadujete poskytnutí informace. Lze poskytnout pouze celkové vyčíslení, podle kterého bylo
v roce 2013 oznámeno celkem 285 správních deliktů, rozhodováno bylo ve 209 případech
a pravomocně bylo ukončeno 140 případů správních deliktů.

Počet úvazků pracovníků zabývajících se agendou dopravních přestupků je v členění:
-

výkonní pracovníci 5,4
administrativní pracovníci 0,1
vedoucí 0,8
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