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Magistrát města Ostrava 

(dále jen ‚Magistrát``)

datovou schránkou 

I 

Věc; žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení. 

zákon Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdě jšich předpisŮ 
(:dále jen 2oSP"), obsahuje ve svém ustanovení 125h odst. l možnost zaslání určeně částky 
provozovateli motorového vozidla, kterým měl být spáchán přestupek. Z ustanovení * 125h 
odst. 2ZoSp plyne ze je pra' ni orgán při stanov o' ani '‚se (~a'tky postupov at tak jako by 
postupoval při udélení pokuty příkazem na místě. přičemž maximální výše určeně částky snii 
být právě taková, jaká by mohla být udělena maximální pouta příkazem na místě. 

Na základě výše uvedeného  žádám o poskytnutí následující informace: 

- Kolík výzev k úhradě částky ve smyslu ust. 125h odst. 1 zoSp Magistrát rozeslal za 
rok 2021 v maximální možně výši? 

o O►dpc.~véd' na tuto otázku prosím vyjádřete číselně a procentuálně (tj. kolik výzev 
Magistrát rozeslal a kolik procent z těchto výzev bylo  ', maximální možné výši). 

Odpověď na tuto žádost zašlete do datově schránky, 1I3.  v zákonné lhůtě. 

V Oh1'ohc i dne 7. 6. 2022 



Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: SMO/348674/22/DSČ/
Sp. zn.: S-SMO/338732/22/DSČ 

INF-77/2022/zákona Č. 106/1999 Sb. 

Vyřizuje: 

Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 10. června 2022 

Poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě žádosti doručené Magistrátu města Ostravy dne 07.06.2022 o poskytnutí informací dle zákona 

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jež se vztahuje 

k poskytnutí informace, „kolik výzev k úhradě určené částky ve smyslu ustanovení 125h odst. 1 zákona 

o silničním provozu Magistrát města Ostravy rozeslal za rok 2021 v maximální možné výši, kdy odpověd' 

na tuto otázku necht' povinný subjekt vyjádří číselně a procentuálně (tj. kolik výzev Magistrát města 

Ostravy rozeslal a kolik procent z těchto výzev bylo v maximální možné výši) ", Vám Magistrát města 

Ostravy sděluje následující: 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních Činností („povinný subjekt") za rok 2021 vydal 

celkem 79538 výzev k úhradě určené částky dle ustanovení § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu, 
přičemž z těchto vydaných výzev bylo v maximální možné výši vydáno 58604 výzev, což představuje 

73,68 % podíl. 
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