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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
 

na základě Vaší žádosti,  kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vám poskytujeme odpovědi na  

požadované informace  

 

1. Počet automatických radarů umístěných na území obce Hustopeče a datum jejich uvedení do 

provozu 

- Město Hustopeče Dukelské nám. 2/2 Hustopeče, PSČ 693 17, IČ 00283193 vlastní 

jeden silniční radarový rychloměr Ramer 10, pro měření rychlosti vozidel. 

Provozovatelem zařízení je Městská policie Hustopeče, která je zřízena Městem 

Hustopeče. 

- Uvedený radarový rychloměr je nepravidelně umísťován na jedno ze tří stanovišť, 

určených pro automatické měření rychlosti vozidel, na území města Hustopeče. 

- Zařízení bylo uvedeno do provozu dne 11.08.2015. 
 

2. Pro každý radar umístěný na území obce Hustopeče počet zaznamenaných skutků majících 

znaky přestupku překročení povolené rychlosti ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. za každý 

kalendářní rok jejich provozu. Dále informaci o celkovém počtu vozidel, která za kalendářní 

rok pod radary projela, pokud takovou informaci evidujete. Údaje rok 2018 nepožaduji. 

 

 
 

Počet zadokumentovaných záznamů o překročení rychlosti vozidel v Hustopečích  
 

2015  
(11.08.2015 – 31.12.2015) 

2016  
(01.01.2016 – 31.12.2016) 

2017  
(01.01.2017 – 31.12.2017) 

17887 28875 21699 
 

- Městská policie Hustopeče eviduje pouze celkové počty zjištěných překročení rychlosti 

za všechna tři měřící místa viz předchozí tabulka. 

Celkové počty vozidel, která projedou kolem radarového rychloměru Ramer 10, nemá 

Město Hustopeče k dispozici. 

 

3. Jaký celkový příjem obce v důsledku úhrad na podkladě výzvy k úhradě částky za roky 2016 

a 2017? 
 

Celkový příjem obce v důsledku úhrad na podkladě výzvy k úhradě částky za roky 2016 a 

2017 nelze z účetnictví města vyčíslit. Tento příjem je zahrnut do celkového příjmu za 

sankční platby, přijaté od jiných subjektů, bez bližší specifikace tak, jak to umožňuje zákon 

č.563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
 

Celkové úhrady sankčních plateb na podkladě výzvy k úhradě a rozhodnutí o správním 

deliktu činily 
 

 v roce 2017         12 228 484,37 Kč 

 v roce 2016         15 499 050,00 Kč 
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4. Jaký byl celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správním deliktu 

provozovatele vozidla dle § 125fodst. 1 silničního zákona za roky 2016 a 2017? 
 

Ze stejného důvodu nejsme schopni vyčíslit celkový příjem obce v důsledku vydaných 

rozhodnutí o správním deliktu provozovatele vozidla dle § 125 odst.1 silničního zákona. 

Částka je zahrnuta do celkové úhrady sankčních plateb na podkladě výzvy k úhradě a 

rozhodnutí o správním deliktu viz.bod.3. 

 

5. Informace o platovém zařazení, osobním ohodnocení, odměnách a dalších majetkových 

plnění a výhodách poskytnutým osobám pracujících v letech 2016 a 2017 na pozicích: 

- Referent státní správy a samosprávy – agenda přestupků 

- Referent státní správy a samosprávy – agenda radarů 

- Zástupce vedoucí dopravy 

- Vedoucí dopravy 

 

Na pracovních pozicích vykonávající činnosti: 

Referent státní správy a samosprávy – agenda přestupků: 

2016  

Platové zařazení: osoby na dané pracovní pozici/rok, (platová třída/platový stupeň) 

    10/1, 9/1, 9/8, 10/10, 8/3, 10/9, 8/4, 10/9, 10/5 

 Osobní ohodnocení: 151 573,- Kč 

 Odměny:  130 000,- Kč 

 Další majetkové plnění a výhody: poskytují se na základě platnosti interního předpisu 

zaměstnavatele Město Hustopeče „Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání sociálního 

fondu“ v rámci benefitů pro zaměstnance. Zaměstnanci mohou čerpat příspěvek 

zaměstnavatele na parkovací kartu v hodnotě až do výše 500,- Kč/rok, dále mají možnost 

čerpat příspěvek na závodní stravování od zaměstnavatele v celkové výši 36,- Kč/oběd a po 

1 roce trvání pracovního poměru mají možnost čerpání příspěvku zaměstnavatele na penzijní 

připojištění ve výši 500,- Kč/měsíc. U čerpání sociálního fondu nevedeme účtování (osobní 

karty) na jednotlivé zaměstnance, či pracovní pozice. 

 

 

 

Referent státní správy a samosprávy – agenda přestupků: 

2017  

Platové zařazení: osoby na dané pracovní pozici/rok, (platová třída/platový stupeň) 

    10/1, 10/4, 10/12, 10/10, 9/4, 8/11, 8/3, 8/8, 10/9 

 Osobní ohodnocení: 175 634,- Kč 

 Odměny:  179 500,- Kč 

 Další majetkové plnění a výhody: poskytují se na základě platnosti interního předpisu 

zaměstnavatele Město Hustopeče „Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání sociálního 

fondu“ v rámci benefitů pro zaměstnance. Zaměstnanci mohou čerpat příspěvek 

zaměstnavatele na parkovací kartu v hodnotě až do výše 500,- Kč/rok, dále mají možnost 

čerpat příspěvek na závodní stravování od zaměstnavatele v celkové výši 36,- Kč/oběd a po 

1 roce trvání pracovního poměru mají možnost čerpání příspěvku zaměstnavatele na penzijní 

připojištění ve výši 500,- Kč/měsíc. U čerpání sociálního fondu nevedeme účtování (osobní 

karty) na jednotlivé zaměstnance, či pracovní pozice. 
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Referent státní správy a samosprávy – agenda radarů: 

2016, 2017  

Tato pracovní pozice v naší organizaci není zavedena. 

 

 

Zástupce vedoucí odboru dopravy 

2016, 2017 

Platové zařazení: 10.platová třída 

Platový stupeň – osobní údaj konkrétního zaměstnance, viz rozhodnutí 

o neposkytnutí informace 

Osobní ohodnocení: osobní údaj konkrétního zaměstnance, viz rozhodnutí o neposkytnutí 

informace 

Odměny: osobní údaj konkrétního zaměstnance, viz rozhodnutí o neposkytnutí 

informace 

Další majetkové plnění a výhody: poskytují se na základě platnosti interního předpisu 

zaměstnavatele Město Hustopeče „Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání sociálního 

fondu“ v rámci benefitů pro zaměstnance. Zaměstnanci mohou čerpat příspěvek 

zaměstnavatele na parkovací kartu v hodnotě až do výše 500,- Kč/rok, dále mají možnost 

čerpat příspěvek na závodní stravování od zaměstnavatele v celkové výši 36,- Kč/oběd a po 

1 roce trvání pracovního poměru mají možnost čerpání příspěvku zaměstnavatele na penzijní 

připojištění ve výši 500,- Kč/měsíc. U čerpání sociálního fondu nevedeme účtování (osobní 

karty) na jednotlivé zaměstnance, či pracovní pozice. 

 

 

Vedoucí odboru dopravy 

2016, 2017 

Platové zařazení: 11.platová třída 

Platový stupeň – osobní údaj konkrétního zaměstnance, viz rozhodnutí 

o neposkytnutí informace 

Osobní ohodnocení: osobní údaj konkrétního zaměstnance, viz rozhodnutí o neposkytnutí 

informace 

Odměny: osobní údaj konkrétního zaměstnance, viz rozhodnutí o neposkytnutí 

informace 

Další majetkové plnění a výhody: poskytují se na základě platnosti interního předpisu 

zaměstnavatele Město Hustopeče „Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání sociálního 

fondu“ v rámci benefitů pro zaměstnance. Zaměstnanci mohou čerpat příspěvek 

zaměstnavatele na parkovací kartu v hodnotě až do výše 500,- Kč/rok, dále mají možnost 

čerpat příspěvek na závodní stravování od zaměstnavatele v celkové výši 36,- Kč/oběd a po 

1 roce trvání pracovního poměru mají možnost čerpání příspěvku zaměstnavatele na penzijní 

připojištění ve výši 500,- Kč/měsíc. U čerpání sociálního fondu nevedeme účtování (osobní 

karty) na jednotlivé zaměstnance, či pracovní pozice. 

 

 

 

 

 

 
MVDr. Pavel Michalica 

tajemník 

 
 


