
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

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

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 28. 7. 2015 Vaši žádost o poskytnutí následujících informací: 

 

1.  Počet strážníků ke konci roku 2012, 2013, 2014 

2.  Počet čekatelů ke konci roku 2012, 2013, 2014 

3.  Počet ostatních zaměstnanců ke konci roku 2012, 2013, 2014 

4.  Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky za rok 2012, 2013 a 2014 

5.  Celkový počet zjištěných přestupků v dopravě za rok 2012, 2013, 2014 

6.  Počet zjištěných přestupků v dopravě souvisejících s rychlostí jízdy za rok 2012, 2013, 2014 

7.  Počet zjištěných přestupků v dopravě souvisejících se zastavením a stáním za rok 2012, 

 2013, 2014 

8.  Počet veškerých zjištěných přestupků za rok 2012, 2013, 2014 

9.  Celkový počet důvodných podezření ze spáchaného trestného činu oznámených Policií ČR 

 ke konci roku 2012, 2013, 2014 

10.  Počet vozidel ve vozovém parku MP ke konci roku 2012, 2013, 2014 

11.  Celkový počet exportovaných záznamů z MKDS předaných na PČR nebo správní odbor 

 Magistrátu města za rok 2012, 2013, 2014 

 

 

Požadované informace povinný subjekt poskytuje pro větší přehlednost formou níže uvedené tabulky: 

 

 

  2012 2013 2014 

1 počet strážníků 103 120 109 

2 počet čekatelů1 0 0 0 

3 počet ostatních zaměstnanců 13 13 212 

4 celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 4.405.000 3.453.422 2.955.400 

5 celkový počet zjištěných přestupků v dopravě3 21.871 17.920 21.583 

6 počet zjištěných přestupků v dopravě souvisejících s rychlostí jízdy 703 642 425 

7 počet zjištěných přestupků souvisejících se zastavením a stáním  nezjištěno nezjištěno nezjištěno 

8 počet veškerých zjištěných přestupků4 36.443 31.358 30.956 

9 

celkový počet důvodných podezření ze spáchaného TČ  

oznámených         PČR 187 113 188 

10 počet vozidel ve vozovém parku MP 8 9 9 

11 celkový počet exportovaných záznamů z MKDS předaných PČR 55 34 62 

 

                                                           
1 Ke konci každého kalendářního roku byli všichni čekatelé strážníky MP. 
2 Počet civilních zaměstnanců navýšen z důvodu realizace projektu „Asistent prevence kriminality“. APK se řadí mezi civilní 

zaměstnance městské policie.  
3 Uvedený počet zahrnuje pouze přestupky projednané v blokovém řízení a přestupky oznámené příslušným orgánům; uvedený počet 

nezahrnuje přestupky řešené domluvou  - v takovém případě by počet vzrostl cca o 8.000 – 10.000, nicméně přesný počet nemá 

městská policie k dispozici. Z toho důvodu jsou v přehledu uvedeny pouze součty předané Ministerstvu vnitra.  
4  Uvedený počet zahrnuje všechny přestupky, včetně přestupků řešených domluvou. 
5 Evidence o předávaných záznamech je vedena od měsíce listopadu 2012, tj. počet uvedený v přehledu činí počet předaných záznamů 

v období od 11/2012 do 12/2012. 


