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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.  

 

 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, obdržel dne 22.2.2021 Vaši písemnou žádost o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací o počtu přestupků spáchaných ve správním obvodu města 

Strakonice od 1.1.2019 do 21.2.2021 dle uvedených typů přestupků a dle jakých kritérií, u uvedených 

typů přestupků, jsme se rozhodli uložit za spáchaný přestupek správní trest napomenutí místo správního 
trestu pokuty. 

 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad Vám na Vaši žádost sděluje, 

že: 

1. Ve správním obvodu města Strakonice od 1.1.2019 do 21.2.2021 bylo spácháno: 
a) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a 1 přestupek dle ustanovení §42b odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích 

b) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a 1 přestupek dle ustanovení §42b odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, 0 přestupků s odkazem na přestupky související se zvláštním 

užíváním pozemních komunikací spojených se zřizováním a provozováním reklamních zařízení 
c) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. d) a §42b odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích 
d) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a 0 přestupků dle ustanovení §42b odst. 1 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích (3 případy s probíhajícím řízením) 
e) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích (1 případ s probíhajícím řízením) s a 0 přestupků dle ustanovení §42b odst. 1 
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

f) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. k) a §42b odst. 1 písm. k) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích 
g) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. l) a §42b odst. 1 písm. l) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích 
h) 0 přestupků dle ustanovení §42a odst. 1 písm. m) a §42b odst. 1 písm. m) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích 
 

2. U výše zmíněných přestupků jsme se nerozhodli uložit za spáchaný přestupek správní trest 

napomenutí místo správního trestu pokuty. 
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Současně Vás informujeme, že město Strakonice, v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované 

žádosti o poskytnutí informací, zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a 
identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace 

o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.strakonice.eu/gdpr.  
 

 

 
 

Ing. Václav Býček v. r.       otisk úředního razítka 
vedoucí odboru dopravy 

 
 

Počet listů: 1 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0 

           

Rozdělovník: 

Paní  
vlastní 
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