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 264 80 Sedlčany 
 

25. února 2019 

Adresát: 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Odpovědi k Žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

k č.  j.: ST/3170/2019 

 

1. V roce 2018 řešila Městská policie Sedlčany celkem 546 případů. Z tohoto počtu bylo 481 

případů vyřešeno na místě blokovou pokutou, 54 případů bylo předáno příslušným správním 

orgánům a 11 důvodných podezření ze spáchání trestného činu bylo předáno Policii ČR. 

Městská policie Sedlčany zpracovává údaje pro Ministerstvo vnitra České republiky, které 

nevyžadují rozpis přestupků dle kalendářních měsíců, a proto tuto statistiku neeviduje. 

 

2. Rozpis právní kvalifikace přestupků řešených Městskou policií Sedlčany v roce 2018 

 

Řešeno na místě uložením blokové pokuty  

 

• Proti územní samosprávě       4x 

• Proti veřejnému pořádku       1x 

• Přestupek v dopravě fyzických osob podle zákona o silničním provozu (vyjma 

překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti)    474x 

• Přestupek dle zákona o silniční dopravě     1x 

• Přestupek na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek 1x 

Předáno příslušným správním orgánům, které ve správním řízení bude rozhodnuto o 

uplatnění sankcí. 

• Porušení nařízení obce        1x 

• Přestupek proti pořádku v územní samosprávě     1x 

• Přestupek proti veřejnému pořádku      5x 

• Přestupek proti občanskému soužití      8x 

• Přestupek proti majetku       14x 

• Přestupek fyzických osob podle zákona o silničním provozu   17x 

• Přestupek na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek 2x 



• Přestupek dle zákona o silniční dopravě      1x 

• Ostatní přestupky nespecifikované dle statistiky    5x 

Důvodné podezření ze spáchání trestného činu (předáno Policii ČR)   11x 

 

3. Celkem bylo projednáno 481 případů na místě příkazem uložením pokuty v celkové hodnotě 

118 985,-Kč. 

 

Ve správním řízení bylo projednáno 54 případů, případně projednání probíhá.  

 

4. Všechny blokové pokuty uložené na místě byly uhrazeny. Pokuty uložené ve správním řízení 

jsou předmětem řízení správního orgánu a nejsou evidovány samostatně (od Městské policie 

Sedlčany). 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, v. r. 

         místostarosta  

     


