MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
Sedlčany 27. listopadu 2020
K č. j.: T 23108/2020
Vážený pan
Martin Florec
Čebín č. p. 234
264 23 Čebín
Sdělení k Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
ve smyslu naplnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), Vám k podané Žádosti sdělujeme
následující:
Otázka č. 1:
Na kterých místech katastrálního území má město (obec) a ve kterých ulicích umístěn zpomalovací
práh?
Odpověď:
Nyní pouze Ulice Zberazská 2x; ulice Pod Potoky 2x.
Otázka č. 2:
Má město svou městskou policii, do které organizace tato složka spadá, jaké jsou celkové náklady
na provoz, z jakého zdroje město dostává peníze na provoz takovéto organizace?
Odpověď:
Město Sedlčany má zřízenu Městskou policii Sedlčany, která je orgánem města. Odpověď na další
část položené otázky je zveřejněna na www stránkách města Sedlčany. Obecně zdrojem
financování je především rozpočtové přerozdělení daní.
Otázka č. 3 (soubor):
3.1 Kolik za rok 2019 až rok 2020 město eviduje dopravních přestupků na pozemních
komunikacích?
3.2 Kolik dopravních přestupků město postoupilo do správního řízení?
3.3 Podle kterého ustanovení zákona se tyto přestupky řeší?
3.4 Kolik celkem město za rok 2019 a 2020 vybralo peněz za pokuty za dopravní přestupky?
Odpověď:
3.1 Tyto údaje město samostatně neeviduje. (Případným evidenčním místem je Městská policie
Sedlčany a Policie ČR, kam můžete zaslat svoji Žádost. Městská policie Sedlčany k této Žádosti
údaje neposkytla.)
3.2 Za rok 2019 bylo správním úřadem evidováno 289 přestupků v dopravě. Za rok 2020 bylo
správním úřadem doposud evidováno 360 přestupků v dopravě.
3.3 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s procesním předpisem
(správní řád).
3.4 Na pokutách bylo správním úřadem uloženo za rok 2019 celkem 1 054 900,00 Kč; za rok 2020
doposud uloženo 750 000,00 Kč.
Otázka č. 4 (soubor):
4.1 Kolik má město na svém katastrálním území železničních přejezdů?
4.2 Které jsou z tohoto počtu již modernizovány?
4.3 Kolik celkově modernizace železničních přejezdů stála peněz?
4.4 Z jakého zdroje jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů, elektroinstalace
zabezpečení světelné signalizace, zabezpečení závory?

Odpověď:
4.1 Vzhledem k tomu, že město Sedlčany není vlastníkem železničních přejezdů ani je
neprovozuje, není původcem žádaných informací otázkou 4.2 – 4.4. Těmito informacemi by mohla
disponovat Správa železnic, státní organizace, je česká státní organizace, která hospodaří s
železničními dráhami v majetku státu a plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy ve smyslu
zákona o dráhách, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční
dopravní cesty.
Otázka č. 5 (soubor):
5.1 Kolik má město na svém katastrálním území veřejných parků?
5.2 Kdo se o tyto přírodní parky stará?
5.3 Jaké jsou celkové náklady na provoz?
Odpověď:
5.1 Město vlastní tři městské parky (Za Nemocnicí; Na Háječku; Novoměstský).
5.2 Sedlčanské technické služby, s. r. o.; IČO: 27167127.
5.3 Celkové náklady na údržbu městské zeleně (i v osadách) bez rozlišení nákladů na údržbu
a provoz parků jsou zveřejněny na www stránkách města Sedlčany.
Otázka č. 6 (soubor):
6.1 Kdy město (obec) instalovalo veřejné osvětlení?
6.2 Kdy došlo k modernizaci veřejného osvětlení?
6.3 Kolik má město (obec) sloupů veřejného osvětlení na svém katastrálním území, eviduje město
tuto položku a podle kterého kritéria?
6.4 Která společnost pro město instalovala veřejné osvětlení, s kterou společností jste podepsali
smlouvu? Žádám o zaslání smlouvy.
6.5 Jaké jsou celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení, kdo se o údržbu stará?
Odpověď:
6.1 První zmínky jsou z roku 1924.
6.2 V roce 1930, dále kontinuálně s rozvojem, výstavbou a údržbou.
6.3 Sedlčanské technické služby, s. r. o. po jednotlivých lokalitách, resp. veřejných prostranstvích
(náměstí, ulice, osady apod.) evidují celkem 670 světelných bodů.
6.4 Zásadní investice do veřejného osvětlení jsou zveřejněny v registru smluv.
6.5 Údaje jsou dostupné na www stránkách města Sedlčany (údaje o rozpočtu); Sedlčanské
technické služby, s. r. o.; IČO: 27167127.

S pozdravem
Markéta Dohnalová
sekretariát Městského úřadu Sedlčany

