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ZPRÁVA O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Žádost podána dne: 11.03.2015
Předmět žádosti:
l) Kolik správních řízení bylo zahájeno v roce 2014 pro podezření ze spáchání správního deliktu podle
§ 42b odst. 1 písm. r) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a kolik jich bylo ukončeno
pravomocně uložením pokuty, kterým konkrétním subjektům (název, sídlo a IČ) byly pokuty uloženy
a v jaké výši (u každého subjektu počet uložených pokut a jejich výše).
2) Kolik správních řízení bylo zahájeno pro podezření ze spáchání správního deliktu podle § 42b odst.
1 písm. r) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za správní delikty spáchané v období od
01.07.20144 do 03.08.2014 a za období od 01.01.2015 dosud a kolik z těchto řízení bylo již
pravomocně ukončeno; rovněž se žádá o zaslání anonymizovaných správních rozhodnutí v těchto
věcech.
Žádost byla vyřízena dne: 23.03.2015
Informace byla poskytnuta dne: 23.03.2015 do datové schránky
Stručné odůvodnění:
K bodu č. 1) – žadateli byla zaslána informace, že v roce 2014 bylo zahájeno a zároveň pravomocně
ukončeno uložením pokuty celkem 25 správních řízení. Část žádosti týkající se sdělení konkrétních
subjektů, kterým byla uložena pokuta a v jaké výši, odbor dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
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odmítl s odkazem na ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb.
K bodu 2) – žadateli bylo sděleno, že pro podezření ze spáchání správních deliktů v období od
01.07.2014 do 03.08.2014 bylo zahájeno a pravomocně ukončeno uložením pokuty celkem 6
správních řízení. Anonymizovaná rozhodnutí ve správních řízeních dále uvedených spisových značek
byla zaslána: 209/OD-SD/14, 238/OD-SD/14, 260/OD-SD/14, 261/OD-SD/15, 287/OD-SD/14,
288/OD-SD/14. Za správní delikty spáchané v době od 01.01.2015 dosud nebylo zahájeno žádné
správní řízení.
Proti rozhodnutí o odmítnuti části žádosti se žadatel ve stanovené lhůtě odvolal a Krajský úřad
Karlovarského kraje mu rozhodnutím doručeným dne 30.04.2015 vyhověl, když napadené rozhodnutí
zrušil a věc vrátil k novému projednání. Přípisem ze dne 11.05.2015 byla žadateli podána informace
v celém požadovaném rozsahu.

Mgr. Lenka Kůsová v. r.
vedoucí odboru dopravy

