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POSKYTNUTÍ inførnınøi nn záıflnáč zákønn č. 106/199 sh. 0 Svøhøúnêın 
vz prıstupu k informacím 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako povinný subj ekt obdržel dne 7.6.2022 Vaši 
žádost o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

Povinný subjekt žádost obsahově a formálně posoudil podle zákona o informacích. Zjistil, že je 
povinným subjektem, který je příslušný žádost vyřídit, a dále, že žádost byla řádně podána a 
obsahuje zákonem o informacích předepsané náležitosti. 

Žádáte o sdělení kolik výzev k úhradě určené částky ve smyslu ust. l25h odst. l zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozenmích komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon silničním provozu“) Magistrát města Liberec, odbor dopravy ( též „správní orgá.n“), 
rozeslal za rok 2021 v maximální možné výši. Povinný subjekt sděluje, že těchto výzev bylo 0. 

Odpověd' na tuto otázku žádáte vyjádřit číselně i procentuálně, tedy kolik výzev Odbor dopravy 
rozeslal a kolik procent z těchto výzev bylo v maximální možné výši. Povinný subjekt sděluje, 
že odbor dopravy rozeslal v roce 2021 celkem 3975 výzev provozovateli vozidel k zaplacení 
určené částky za přestupek podle § l25f odst. l zákona o silničním provozu a Z tohoto počtu 
nebyla žádná výzva v maximální možné výši, tj. 0%. 

Povinný Subjekt doplňuje, že vzhledem k tomu, že se v prvotní fázi nejedná o „řádné“ řízení ve 
správním trestání, správní orgán nezjišťuje pachatele zadokumentovaného a oznámeného 
přestupku, nevede řádné řízení O přestupku ve smyslu Zákona o přestupcích a souvisejících 
právních předpisů, nevyžaduje souhlas provozovatele s určenou částkou k zaplacení, ale je vázán 
obligatorní povinností ji určit, bylo metodikou Ministerstva dopravy doporučeno, aby správní 
orgány určenou částku k zaplacení stanovìly podle pokuty příkazem na místě za příslušný 
přestupek, a to ve výši IA až I/2 zákonem stanoveného rozpětí. Doporučená výše určené částky 
zohledňuje preventivní a Výchovný účel určené částky obdobně jako je právní teorií mimo jiné 
postaven účel sankce, potažmo účel trestu. 

Náklady spojené s poskytnutím informace jsou zpoplatněny dle sazebníku úhrad za poskytování 
informací, který je přílohou č. l Směrnice rady města č. 07/2012 RM 0 postupu k zabezpečení 
svobodného přístupu k informacím, ale vzhledem k tomu, že se jedná O sdělení a nebylo třeba 
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hledání rozsáhlých informaci, pcvinný Subjekt nebude Vaši žádost Zpoplatňovat ve smyslu 
ustanovení § 17 výše zmíněného Zákona. 

I\/Iartina Krojidlová 
pověřena Zastupování funkce
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DATOVÉ Datová schránka: 7c6by6u, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. 
SCHRÁNKY E. Beneše 1/1, 46001 Liberec, CZ 

Doručenka datové Zprávy 
Předmět: 

ID zprávy: 
Datum a čas dodání: 

Datum a čas doručení: 

informace 106/99 51/2022 Crnčevìó 
1049527000 
13.06.2022 v10:11:52 
13.06.2022 v 18:54:47 

Adresát: 
ID schránky: 

Filip CRNČEVIÓ, Károvská 42, 25245 Ohrobec, CZ 
wtirh89 

Zmocnění: 
Odstavec: 

Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 

Vaše číslo jednací: 
Vaše spisová značka: 

K rukám: 
Do vlastních rukou: 

Doručení fikcí zakázáno: 

Nezadáno 
Nezadáno 
CJ MML128714/22 
SZ CJ MML128714/22 
Nezadáno 
Nezadáno 
Nezadáno 
Ne 
Ne 

Události Zprávy: 
13.06.2022v 10:11:52 
13.06.2022 v10:11:52 

13.06.2022 V 18:54:47 

EVO: Datová zpráva byla podána. 
EV5: Datová Zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové Zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová Zpráva tímto okamžikem doručena. 
EV11: Přihíásiia se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 Zákona Č. 
300/2008 Sb., v platném znění. Datová Zpráva je nyní doručena. Případné 
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu 
veřejné moci není dotčeno.




