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SuperDoručovatel.cz, s.r.o.
IČ:06802923
Se sídlem U Hřiště 334
Tuchoměřice, 25267

Věc: Poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
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Na základě Vaší žádosti podle zák. č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako InfZ), kterou Městský úřad Dobříš obdržel dne 06.06.2019 Vám zasíláme
požadované informace.
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1. V případě, kdy porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích bylo zjištěno
prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, dále porušení
povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto
zákona a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu, a správní orgán nezjistí osobu řidiče (dojde ke
splnění podmínek uvedených v § 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.), dochází k uplatnění objektivní
odpovědnosti provozovatele vozidla (vyjma uplatnění liberačních důvodů dle § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000
Sb.)
2. V případě uvedeném výše, se sankce ukládá provozovateli vozidla, s čímž souvisí případně následné
vymáhání pravomocně uložené sankce.
3. Správní orgán při zjišťování provozovatele vozidla vychází z ustanovení § 2 odst. b zákona č. 361/2000 Sb.,
kdy provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních
vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu
4. Existuje možnost, kdy správní orgán nepřihlédne k evidenčnímu stavu v rejstříku silničních vozidel, a to viz.
Rozsudek NSS ze dne 28.2.2018, sp.zn. 1 As 222/2017-45: „provozovatelem ve smyslu zákona o silničním
provozu je osoba, která je uvedena v registru vozidel jako vlastník. Je-li však v registru vozidel uvedena jako
provozovatel osoba odlišná od vlastníka, je provozovatelem v širším slova smyslu osoba takto uvedená v
registru.
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5. V roce 2018 bylo vydáno odborem správních agend MěÚ Dobříš celkem 254 pravomocných vykonatelných
rozhodnutí, průměrná sankce byla 7090,-Kč, celková částka činila 1.800.000,- Kč
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odbor správních agend
referent odboru správních agend
úsek přestupkového řízení
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