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SPISOVÁ ZNAČKA    

    

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA 

   24. 5. 2016 

 

Odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů – jaká je průměrná výše pokut, která je ukládána ve 

správním řízení za přestupky uvedené v § 42a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, a to jak celkově, tak i pouze za rok 2015. 

 
Vážený žadateli, 

 

dne 21. 4. 2016 pod čj.: 68469/2016-510000-11 přijal Celní úřad pro hlavní město Prahu (dále jen 

„povinný subjekt“) Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), která byla na 

základě výzvy ze dne 27. 4. 2016 (čj.: 68469-2/2016-510000-11) žadatelem dne 9. 5. 2016 (čj.: 68469-

3/2016-510000-11) doplněna. V žádosti požadujete o poskytnutí informací k výši průměrné pokuty 

uloženou ve správním řízení za přestupky v § 42a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). 

 

Otázka v žádosti:  

 

1. Jaká je průměrná výše pokut, která je ukládána ve správním řízení za přestupky uvedené v § 42a 

odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to jak celkově, tak i pouze za rok 2015. 

 

Poskytnuté odpovědi: 

 

1. Průměrná výše pokut uložená ve správním řízení povinným subjektem za přestupky uvedené 

v ustanovení § 42a odst. 2 zákona o pozemních komunikacích byla u pravomocných rozhodnutí v letech 

2013 – 2015 ve výši cca 2 903 Kč. 

 

Průměrná výše pokut uložená ve správním řízení povinným subjektem za přestupky uvedené v ustanovení 

§ 42a odst. 2 zákona o pozemních komunikacích byla u pravomocných rozhodnutí v roce 2015 ve výši 

cca 2 566 Kč.     

S pozdravem  
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