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V Praze dne 14.2.2023

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

ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 9, Odbor dopravy, obdržel dne 1.2.2023 Vaší žádost o poskytnutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, 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 určených částek, počet zahájených řízení o uložení

pokuty, počet uložených pokut, úhmnou výši uložených a uhrazených 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 například do tabulky:

 

 

    

  

ROK * I.počet 2.počet 3. * Ečet \ 4. počet 5. počet \ 6. úhmná výše 7.uhmná výše

podezření výzev uhrazených zahájených uložených udělených pokut uhrazených

na k uhrazení určených řízení o uložení pokut dle bodu č. 4 pokut dle

spáchání určené částek za pokuty bodu č. 6

přestupku částky přestupek

1 dle bodu 1 .

12018 _ , o ořý 0 OKč 0 OKč__ OKčl

y 2019 ‘

L__87, 0 0 4A,, „„O OKč._z%

; 2020 , 31 034 28 058 , 17 603 818 818 1 227 000 Kč BÉOOO Kč ,

_ 2021 \, 17 004 12 898 7 790 a 193 289 500 Kč 208 500 Kč ,

20223 23 611 23 521 , 13 702 _ 751 751 1 161 400 Kč 644150 Kč   
 

8. Počet zaměstnanců v současnosti řešících dopravní přestupky souviseiící se zastavením a stáním v ZPS: 6 1

   gr. c. 'cmas . vo o a

vedouci Odboru dopravy

Co: spis, evidence


