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KOPIE 
ELEKTRONICKÉHO M~3 
DOKUMENTU 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 

Předmět: 

středa 13. července 2022 15:10 

FW: Žádost o informaci 

From:
Sent: Wednesday, July 13, 2022 2:56 PM 
To: MPO_info <info@mpostrava.cz> 
Subject: Zádost o informaci 

Žádám tímto Městskou policii Ostrava o informaci (podle zákona č. 106/1999 Sb.) o počtu jí zjištěných 

případů porušení ust. 25 odst. 3 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, a to na ulici Kolejní v Ostravě, vč. uvedení částky uložených pokut za tento 

přestupek. Prosím o poskytnutí této informace za období let 2017-2021, a to včlenění dle jednotlivých 

kalendářních roků. Pokud Městská policie Ostrava touto informací nedisponuje, žádám vás o sdělení této 

skutečnosti. 
Písemnou informaci prosím zašlete na e-mailovou adresu:

Děkuji. 

S pozdravem 

~ 



Statutární město Ostrava 
Městská policie 

Č. j . : 
Sp. zn.: 
Tel./Fax: 
E-mail: 
Datum: 

SMO/427296/22/MP 
S-SMO/426398/22/MP 
599 414 156 
info@mpostrava.cz 
21.7.2022 

Sdělení k žádosti o poskytnuti informace 

Vážený pane, 

k Vaší žádosti ze dne 13.7.2022, doručené Městské policii Ostrava jako povinnému subjektu dle ust. 
§ 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ") téhož dne, tohoto znění: 
„Žádám tímto Městskou policii Ostrava o informaci (podle zákona č. 106/1999 Sb.) o počtu jí 
zjištěných případů porušení ust. 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, a to na ulici Kolejní v Ostravě, vč. uvedení částky 
uložených pokut za tento přestupek. Prosím o poskytnutí této informace za období let 2017-2021, a to 
v členění dle jednotlivých kalendářních roků. Pokud Městská policie Ostrava touto informací 
nedisponuje, žádám vás o sdělení této skutečnosti.", sděluji následující: 

S ohledem na ust. § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů, Vám požadované informace poskytujeme za období od 13.7.2019 do 13.7.2022: 

Z celkového počtu 286 přestupků dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, řešených 
v daném místě jich podle Vámi zadaného kritéria (§ 25 odst. 3 téhož zákona) bylo řešeno celkem 7, za 
něž bylo v roce 2019 uděleno 0 pokut, v roce 2020 uděleno 0 pokut, v roce 2021 uděleno 0 pokut 
a v roce 2022 udělena celkem 5 pokut v celkové výši 1.400,- Kč. V případech, kdy nebyla na m ístě 
udělena pokuta, bylo postupováno v souladu s platnou legislativou jiným způsobem. 

S pozdravem 

(elektronicky podepsáno) 

IBC Moravskoslezského kraje 
Nemocniční 11/3328 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
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OSTRAVA!!! 




