
Statutární město Ostrava
magistrát

Žádost o poskytnutí informace
ve smyslu zákona  o svobodném přístupu k informaci'm

1. Žadatel:

OFe4
Žádost

Jméno, příjmení:

(fýzická osoba)
Ofic.jméno/název

(právnická osoba)

Datumnarození: 
-                                                                                    _                                    _     ___     _    ________         _       _       ____            _    _      ___      _      __      __    ___        __     ____       ___     __     __                          _

lč:

DORUČOVACÍ

____APRESA: u_iice, čísi _ _ _ _ _ _ _
EL. KOMUNIKACE:

(e-maii, dat. schrá

11. Žádost o poskytnutí informace ve věci:

0 poskytnutí informací žádám z důvodu psaní bakalářské práce.

111. Datum a podpis Žadatele:

18.3. 2021
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Magistrát města Ostravy
Odbor financí a rozpočtu

Naše značka:
Ze dne:
Č. j.:

Sp. zn.:

VyřizuJ'e:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Datum:

SMO/169950/21/OFR/

31.3 .2021

OdDověd'  na  žádost  o  informaci  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu
k informacím ve znění Dozděiších Dřednisů

Vážená,

dne  18.3.2021  obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu Vaši žádost o infomaci
dle zákona č.  106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ve

::céhnží:Ě;:tÉ::€sáttřeedĚ:a,tup:::ímFř:sntíorscsht::ťt::+::%::ccí:htýakaá];cíkřsíežo:aať:eťčteasukt:bTr::::kžc:
Sokolská třída.

K Vaší žádosti  upozorňujeme,  že  získávání  informací pro  potřeby psaní  studijních prací  by  do
budoucna nemuselo být hodnoceno jako oprávněná žádost, když smyslem práva na informace dle
zákona  č.   106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu  k informacím  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je
kontrola  činnosti  veřejné  správy  a  hospodaření  s majetkem  a  nikoli  poskytování  podkladů  ke
studijním účelům.

K Vaší žádosti o infomaci uvádíme následující odpovědi:

1 ) Kolikfinančních prostředků je za pokuty vybráno, v určitém časovém obdob{?
V tomto upozorňujeme, že Vaše žádost není v uvedeném bodě dostatečně zřejmá, neboť neobsahuje
identifikaci   období,   na  které   se   tážete.   Z vlastní   iniciativy  v tomto   smyslu   uvádíme  příjem
z vybraných sankcí jako souhrnné údaje za statutámí město Ostrava za roky 2018, 2019 a 2020:
2018 -64 766 201,73 Kč
2019 -53 382 502,60 Kč
2020 -52 637 320,89 Kč

Dále  upozorňujeme,  že  pokud  se  Váš  dotaz  měl  týkat  pokut  vybraných  na  základě  zjištění
získaných dvěma výše zmíněnými ATP, tak tuto  samostatnou  statistiku Magistrát města Ostravy
nevede a nemá ji k dispozici. Povinnost poskytovat informace se nevztahuje na vytváření infomací
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nových  (§  2  odst.  4  zákona  č.106/1999   Sb.  o  svobodném  přístupu  kinformacím  ve  znění
pozděj ších předpisů).

2) Kam putují peníze z vybraných pokut?
Finanční prostředky z vybraných pokut jsou součástí vlastních příjmů rozpočtu statutámího města
Ostravy a slouží obecně ke krytí výdajové strany rozpočtu Oejich užití není konkrétně definováno).

3) Kolik činila pořizovací cena radaru, popřípadě jak vysoký je nájem, a který z těchto radarů je
pronaj atý, a který koupeny?
Pořízení celého  systému  dokumentace jízdy na červenou včetně  měření okamžité  rychlosti
vozidel  pro  křižovatku  ulic   Českobratrská  a   Sokolská  třída,   včetně   souvisejících  prací
(dodávka  HW  a  SW,  licencí  k  užívání  SW,  implementace  systému,  školení)  si  vyžádalo
celkovou částku 9 358 902,-Kč bez DPH.

Poučení:  V souladu s  §  16a zákona č.  106/1999  Sb.  o  svobodném přístupu k infiormacím ve
znění  pozdějších  předpisů,  máte  právo  podat  Stížnost  na  postup  pří  vyřizování  žádosti  o
infiormace.  Stížnost  se  podáwá u povimého  subjektu do  30-ti  dnů od doručení odpovědi na
žádost.

Prokešovo nám. 8, 729 30 0strava
2/2        www.ostrava. cz

posta@ostrava.cz

lč 00845 451  Dlč CZ 00845 451
číslo účtu 19-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w




