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Oznáme ní 0 vyříze ní žádosti — poskytnutí informace

dne 31.05.2019 obdržgl Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost
o poskytnutí informací, v níž se domáhátc poskytnutí informací týkajících se výzev k uhrazení
m'čené částky podle 9' 12711 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních kmmmikacích
a o změnách nčktcw'ch zákonů (zákon o silničním provozu), zasílaných provozovatelům
vozidel, s nimiž došlo ke spáchání přestupků. Konkrétně požadujete: „jaké procento lidí se
rozhodne mm čásfku určenou ve vý:vě1.lhradit ve lhůtě. a (o jednotlivě podle míče určené částky,
tzn.:

])

% zaplacených n\"zevpm částku 3 ()() Kč

2)
3)

% zaplacených výzev pm částku 5 ()() Kč
% zaplacených \íx'cevpmčástku 1000 Kč

4)

A tak dále pro všechny běžné hodnoty

Další údq/epukjiž stačí souhrnně be: 0/1 ledu llll výši určené částky
5)
Kolik % lidízap/atípo (ermínu a musí.s'ejimpeníze vracet
6)
Kolik % : připadl? 1'.\'()1!1*Í..\'Í(LS'ÍÍ s 59 125176 vyřešena příkazem na míxtě

7)

Kolik % případůzaložených na výzvě podle Š“ 125/1 přejde do správního řízení
ajakjsou \(vřešmy, kolik % příkazůje vydáno, kolik % rozhodnutíje

pra vomocnůch (: kolik napadeno odvoláním apod.
10)

Kolik % : těchto případůskončíprekluzí, lze i odhmlem“.

K Vaší žádosti Vám tímto Magistrát oznamuje, že Vaše žádost o poskytnutí informace byla
v souladu s ust. _5
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M odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

Sídlo: M ariánské nám. 2.51 llOOl Praha !
Pracoviště: Na Pankráci 1685317, 140 21 Praha 4
Kontaktní centrum: |2 444. fmc 236 007 020
E-mail: pusta/wpralmxu, ID DS: 48ia97h

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyřízena a jako povinný subjekt Vám požadované
informace zasíláme, a to za rok 2018:
1 - 4) Zaplaccno výzev k uhrazení určené částky bylo pro částku:

300 Kč — 58,26%
400 Kč — 57,06 %
500 Kč — 57,38 %
600 Kč — 64,13 %
1000 Kč — 51,32 %
1200 Kč — 100 %
1500 Kč — 71,37 %.
5) Zaplaceno po termínu bylo 5,84 % výzev k uhrazení určené částky.
6) Příkazem na místě bylo z výzev k uhrazení určené částky vyřešeno 0,91 % případů.

7) Do správního řízení bylo z výzev k uhrazení určené částky odesláno 14,26 %
případů. Ve správním řízení pak bylo z těchto případů vydáno 13,81 % pravomocných
rozhodnutí, z nichž bylo cca 50 % přň<azů na místě a cca 50 % rozhodnutí, u nichž bylo podáno

odvolání v 0,23 % případech.
10) Odložením z důvodu prekluze bylo z výzev k uhrazení určené částky skončeno
24,27 % případů.

Informace Vám je zasílána na e-mailovou adresu.
S pozdravem

Mgr. Simona Štěpanovská
právnička

Odbor dopravněsprávních činností
podepsáno elektronicky
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