MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
_____________________________________________________________________________________________

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
Sp.zn.: MMP 77250/2018 OD-OSSUaD2

Č.j.:

MmP 81325/2018

vyřizuje: Bc. Jiří Zubák
telefon: 466 859 350
e-mail: jiri.zubak@mmp.cz

V Pardubicích dne 5. října.2018

ROZHODNUTÍ
Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČ: 49287541, Svaté Anežky České 28, 530 02 Pardubice (dále jen žadatel)
Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy jako povinný subjekt (dále jen: „povinný“) dle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti žadatele ze dne 20.9.2018 o poskytnutí informace
rozhodl takto:
Žádosti ze dne 20.9.2018 se podle § 15 odst. 2 InfZ nevyhoví zčásti –
Kterým právnickým osobám s uvedením IČ, osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) s uvedením IČ a
také fyzickým osobám včetně dalších subjektů, byl od data 01.01.2018 zaslán příkaz od Magistrátu města
Pardubic, odborem správních agend, oddělení přestupků (dále jen "správní orgán"), že se dopustili
přestupku tím že, v rozporu s § 31 odst. 1. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů zřídili a provozují reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení
příslušného silničního správního úřadu.
Odůvodnění:
Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy jako povinný subjekt obdržel dne 21.9.2018 žádost žadatele o
poskytnutí informací podle InfZ, v rozsahu:
1. Kterým právnickým osobám s uvedením IČ, osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) s uvedením IČ
a také fyzickým osobám včetně dalších subjektů, a kdy, včetně příslušných čísel jednacích, byl od data
01.01.2018 zaslán příkaz od Magistrátu města Pardubic, odborem správních agend, oddělení přestupků
(dále jen "správní orgán"), že se dopustili přestupku tím že, v rozporu s § 31 odst. 1. zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů zřídili a provozují reklamní zařízení v silničním
ochranném pásmu bez povolení příslušného silničního správního úřadu.
2. Kdy byly uvedené příkazy subjektům dle odstavce Ad/l, tedy právnickým osobám, Osobám samostatně
výdělečně činným (OSVČ) a také fyzickým osobám včetně dalších subjektů příkazy odeslány a jaké tresty
pokuty byly za spáchané přestupky v souladu s § 35 až 40 a § 46 zákona o odpovědnosti za přestupky a v
souladu s § 42 odst. 1 písm. e) a § 42 odst. 6 písm. b) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
každému jednotlivému obviněnému uloženy.
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Žádosti ze dne 20.9.2018 se podle § 15 odst. 2 InfZ nevyhoví zčásti.
Vzhledem k tomu, že se část požadované informace vztahuje k zákonu 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen ,,zákon o odpovědnosti za přestupky“), kde je jedním z možných
správních trestu také zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Podle § 50 zákona o odpovědnosti za přestupky
Zveřejnění rozhodnutí o přestupku lze uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li tak zákon.
Při ukládání tohoto správního trestu dbá správní orgán na to, aby zásah do soukromí pachatele byl
přiměřený povaze a závažnosti přestupku. Rozhodnutí o přestupku lze zveřejnit až po nabytí právní moci.
Zveřejňuje se výroková část rozhodnutí o přestupku. Výroková část rozhodnutí, kterým se ukládá tento
správní trest, obsahuje lhůtu, během níž se rozhodnutí zveřejní. Tato lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce a
delší než 6 měsíců a počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Zveřejnění rozhodnutí o přestupku
se provádí zveřejněním ve veřejném sdělovacím prostředku a vyvěšením na úřední desce správního orgánu.
Zveřejnění rozhodnutí o přestupku vyvěšením na úřední desce správního orgánu provede na vlastní náklady
správní orgán, který rozhodnutí vydal v prvním stupni, a to nejméně po dobu 15 dnů a nejdéle po dobu 2
měsíců. Zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve veřejném sdělovacím prostředku, který určí správní orgán,
zajistí správní orgán na náklady pachatele. Je-li pravomocné rozhodnutí, jímž byl uložen správní trest
zveřejnění rozhodnutí o přestupku (dále jen "původní rozhodnutí"), zrušeno v přezkumném nebo novém
řízení o přestupku anebo v soudním řízení správním, správní orgán nebo soud, který původní rozhodnutí
zrušil, informuje do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí ruší, o
takovém rozhodnutí správní orgán, který původní rozhodnutí vydal; správní orgán, který původní
rozhodnutí vydal, zveřejní každé pravomocné rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí ruší, a to na vlastní
náklady a obdobným způsobem, jakým bylo zveřejněno původní rozhodnutí. Obsahem zveřejněného
rozhodnutí o přestupku nesmějí být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než pachatele.
Povinný dále uvádí, že má ze zákona na základě § 4b zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, povinnost zveřejnit poskytované informace. Informace poskytovaná zveřejněním se
poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v
elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to
možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i
metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy. Povinné subjekty zveřejňují informace
obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou
na základě zákona každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke
studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů, jako otevřená data.
Povinné subjekty zaevidují tyto informace v národním katalogu otevřených dat. Seznam informací podle
věty první stanoví prováděcí právní předpis.
Povinný dále uvádí, že třem osobám byl dle § 42 odst. 1 písm. e) a § 42 odst. 6 písm. b) zákona 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích vysloven správní trest pokuty, tak zveřejněním údajů o těchto konkrétních osobách
by došlo k porušení právního principu ne dvakrát v téže věci (ne bis in idem), neboť by se dle názoru
povinného jednalo o další správní trest ve stejné věci.
Dále k bodu 1 a 2
Povinný uvádí, že přestupku řešeného dle § 42 odst. 1 písm. e) zákona 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích se dopustili 3 osoby tím, že v rozporu s § 31 odst. 1. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů zřídili a provozovali reklamní zařízení v silničním ochranném
pásmu bez povolení příslušného silničního správního úřadu. Od 1.1.2018 tedy vedl správní orgán tři správní
řízení vztahující se k výše uvedenému porušení právních předpisů.
1. osoba – příkaz vydaný dne 27.3.2018 pod č.j. MmP 20546/2018 - pokuta byla stanovena ve výši 10 000,Kč (podán odpor).
2. osoba – příkaz vydaný dne 03.08.2018 pod č.j. MmP 60636/2018 - pokuta byla stanovena ve výši 50 000,Kč (podán odpor).
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3. osoba – příkaz vydaný dne 02.08.2018 pod č.j. MmP 60633/2018 - pokuta byla stanovena ve výši
50 000,- Kč (podán odpor).
Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt sděluje, že zveřejněním údajů o konkrétních osobách by došlo
k porušení právního principu ne dvakrát v téže věci (ne bis in idem), proto bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výroku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ. podat odvolání a to dle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Magistrátu města Pardubic,
Odboru dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy.

Bc. Jiří Zubák
referent odboru dopravy
Doručí se:
Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČ: 49287541, Svaté Anežky České 28, 530 02 Pardubice (DS)
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