
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Úřad městské části

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 — Vysočany

 

V Praze dne 14.11.2022

 

zn.:ZPI 98/2022

sp. zn: S MCP09/169687/2022/2

č.j. : MCP09/169687/2022/Dav

vyřizuje: Ing. Davidová

e-mail:davidovaa@praha9.cz

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdejs1ch předpisů

Úřad městské části Praha 9, Odbor dopravy, obdržel dne 3.11.2022 Vaši žádost o poskytnutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů , v níž žádáte o sdělení týkající se počtu podezření na spáchání dopravního přestupku, počtu

výzev k uhrazení určené částky, počet uhrazených částek, výše takto vybraných prostředků, počet řízení

o uložení pokuty, počet pokut, úhrnnou výši uložených pokut, vše související se zastavením a stáním

v zónách placeného stání v naší městské části v roce 2018 až 2022. Tyto informace dle bodu 1. až 7.

požadujete vyplnit do tabulky

 
 

 

 

 

    
  

      
 

ROK I.počet 1 2.počet 3.3 počet 3.b objem 4.pĚet 6.úhmná výše 7.uhmná výše ]

podezření výzev uhrazených (výše) řízení o udělených pokut uhrazených *

na k uhrazení určených prostředků uložení pokut

spáchání určené částek vybraných pokuty/

přestupku částky z určených 5.počet

částek udělených

pokut

2018 o o o 0 Kč 0 0 Kč o Kč

2019

_ o _i _ o 0 Kč o 0 Kč o Kč

2020 _ 31034 28058 17603 8 801 500 Kč 818 1 227 000 Kč , 696 000 Kč

2021 17004 __ 12896 729g 3 895 000 Kč 193 289 500 Kč _ 208 500 Kč

2022 22_463__ 21196 12136 6 068 000 Kč 725 1 073 2_oo_Kg 521 200 Kč 
K bodu 8 sdělujeme, že k aktuálnímu datu je na ÚMČ Praha 9 6 zaměstnanců, kteří mají v náplní práce

řešení dopravních přestupků souvisejících se zastavením a stáním (přepočteno na ekvivalent plného

pracovního úvazku).

 

Mgr. Bc. Tomáš Svoboda

vedoucí Odboru dopravy

Co: spis, evidence


