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Městský ú řad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod   
 
Vaše Čj.:      
Ze dne:  27.11.2020 
 
  MUNAX00PPNBI 
Sp.zn.:  KS882/2020/KT 
Čj.(Če.): MUNAC92467/2020/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   podatelna@mestonachod.cz 
 
Datum: 11.12.2020 
 
Poskytnutí části informací  
 
Vážená paní,  
 
Městský úřad Náchod obdržel dne 27.11.2020 na elektronickou adresu podatelny Vaši žádost, ve které se 
s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „InfZ“), domáháte  následujících informací (citujeme doslova kurzívou): 

1. Jaký byl počet přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území města Náchod 
v letech 2006 – 2019, které řešila Městská policie Náchod? 

2. Kolik bylo za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území města Náchod v 
letech 2006 – 2019 uděleno pokut? 

3. Jaká byla výše výnosů z pokut udělených za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu na území města Náchod v letech 2006 – 2019? 

4. Kolik bylo dopravních nehod evidovaných PČR na území města Náchod v letech 2006 – 2019? 

5. Kolik bylo při dopravních nehodách na území města Náchod v letech 2006 – 2019 usmrcených, 
těžce a lehce zraněných osob? 

6. Jaké byly 3 nejčastější příčiny dopravních nehod na území města Náchod v letech 2006 – 2019? 

Prosím u každé otázky uvést konkrétní údaje za každý rok. 

 
Na základě podkladů, které poskytla Městská policie Náchod, Vám k bodu 1  sdělujeme požadovaný počet 
přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které řešila Městská policie Náchod v letech 
2017 – 2019: 

Za rok 2017 to bylo 2739 přestupků, za rok 2018  2248 přestupků a za rok 2019 3012 přestupků. 

Pro úplnost dodáváme, že ostatní části Vaší žádosti o výše uvedené informace vyřídil Městský úřad 
nejprve tak, že Vám dopisem ze dne 02.12.2020 sdělil, že část žádosti odkládá. Současně Vám zasílá 
rozhodnutí ze dne 11.12.2020 o tom, že příslušnou část Vaší žádosti odmítá. 

S pozdravem 

       

  

Mgr. Hana Mílová 
tajemnice Městského úřadu Náchod 

 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/0/0 

 
 
 
 (cestou poštovní přepravy) 
 

 


