Město Český Brod
Odbor
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
VÁŠ DOPIS ZE DNE

12. 9. 2022

ČÍSLO JEDNACÍ

MUCB čj. 50768/2022

POČET LISTŮ/PŘÍLOH

1/0

VYŘIZUJE

Ing. Šárka Jedličková

TELEFON

321612161

EMAIL

jedlickova@cesbrod.cz

DATUM

26. 9. 2022

Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákon“)
Vážený pane inženýre,
město Český Brod obdrželo prostřednictvím datové zprávy Vaši žádost o informaci dle výše uvedeného
zákona označenou jako „Věc: žádost o informace – share inkasa pokut z radaru v obci Rostoklaty“. Níže
zasíláme požadovanou informaci v rozsahu povinností stanovených zákona s tím, že zákonná lhůta pro
vyřízení žádosti o poskytnutí informace ve smyslu ustanovení § 14, odst. 5), písm. d) zákona je tak
zachována.
K prvnímu dotazu: „…zda a případně jakým způsobem inkasuje obecní rozpočet obce Rostoklaty finanční
prostředky získané z pokut, které jsou vybrány městem Český Brod díky provozu úsekového měřiče rychlosti
na silnici I/12, směr Kolín.
Zajímá mne jakýkoliv finanční tok, ať už jednorázový, opakovaný, fixní, nebo poměrný k inkasované částce,
případně jakékoliv další nefinanční plnění, které obec získá, či v minulosti již získala, díky provozu radaru,
přímo, či nepřímo, od města Český Brod…“ sdělujeme následující:
Obec Rostoklaty v souvislosti s měřeními instalovaným zařízením nezískává a ani v minulosti nezískala od
města Český Brod žádné finanční plnění. Veškerým přínosem, který má tato obec z úsekového měření na
jejím území, je úprava rychlosti projíždějících vozidel a tudíž zajištění bezpečnosti a dodržovaní dopravních
předpisů v obci.
K druhému dotazu: „…sdělení statistik týkajících se provozu radaru v dané obci, konkrétně, kolik bylo
radarem zjištěno přestupků překročení maximální povolené rychlosti, kolik z toho bylo přestupků do
rychlosti 10 km/h včetně…“, sdělujeme následující:
Za dotazované období evidujeme 14.394 oznámených přestupků. Co se týče informace o počtu přestupků
překročení povolené rychlosti do 10 km/h sdělujeme, že tuto informaci příslušný odbor neeviduje. S
ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona by se tak jednalo o vytvoření nové informace, na níž se
informační povinnost dle zákona nevztahuje.
Ke třetímu: „… a jaký byl úhrn vybraných pokut a to jak za rok 2021, tak za rok 2022 a to od 1.1.2022 k
dnešnímu dni…“ dále sdělujeme následující:
Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 činí částka vybraná na základě výzvy předcházející zahájení
správního řízení 3.022.970 Kč. Částka za stejné období vybraná v rámci správních řízení činí 2.096.500,98 Kč.
Za období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 činí částka vybraná na základě výzvy předcházející zahájení správního
řízení 1.887.501 Kč. Částka za stejné období vybraná v rámci správních řízení činí 1.082.605,42 Kč. Za
období od 1. 1. 2022 do 12. 9. 2022 opětovně sdělujeme, že tuto informaci příslušný odbor k dnešnímu dni
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neeviduje. S ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona by se tak jednalo o vytvoření nové informace, na níž
se informační povinnost dle zákona nevztahuje.

S pozdravem
Ing. Šárka Jedličková
vedoucí finančního odboru
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