Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace o vybraných pokutách ve městě České Budějovice v měsících leden – duben 2017
1. „Kolik Kč bylo vybráno na pokutách od cyklistů za jízdy po chodnících a přechodech pro chodce ve
městě České Budějovice v měsících leden – duben 2017.
2. Jaká další opatření Městská policie zajistí, aby konečně nastal výrazný pokles těchto závažných
přestupků, které nesmírně obtěžují hůře pohyblivé staré občany.“
K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje:
ad 1. Městská policie zjistila v období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 103 přestupků spáchaných jízdou na
jízdním kole po chodníku a přes přechod pro chodce. Ve 39 případech byla věc s přestupcem řešena
domluvou, v 64 případech byla udělena bloková pokuta v celkové částce 23.300 Kč.
ad 2. Městská policie České Budějovice (dále jen „městská policie“) je obeznámena se skutečností, že
cyklisté, zejména v blízkosti frekventovaných vozovek, využívají k jízdě na jízdním kole chodníky,
případně frekventované vozovky překonávají po přechodech pro chodce, aniž by sesedli z jízdního
kola, ačkoliv je takové jednání v rozporu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Protože si městská policie plně uvědomuje, že chodci
jsou jízdou cyklistů po chodnících a přechodech pro chodce, která je nezřídka velmi rychlá a
agresivní, často omezováni a ohrožováni, provádí v rámci své činnosti i kontroly zaměřované právě
na výše zmíněné protiprávní jednání. Ačkoliv městská policie vynakládá nemalé úsilí k řešení výše
uvedené problematiky, není v jejích silách, aby byli odhaleni a postiženi všichni cyklisté, kteří se na
území města České Budějovice dopustí jízdou na jízdním kole po chodníku či po přechodu pro
chodce přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Závěrem si
dovolujeme konstatovat, že ačkoliv je městské policii zákonem svěřeno oprávnění podílet se na
dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, stěžejním orgánem,
kterému je dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích svěřen, je
Policie České republiky, která by měla rovněž na chování cyklistů v provozu na pozemních
komunikacích dohlížet.

