Městský úřad Kadaň
Odbor vnitřních věcí – oddělení přestupků
Jana Roháče 1381
432 01 Kadaň
V Kadani dne 17.06.2019
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Otázka číslo 1.

aln

Sdělení správního orgánu Městského úřadu Kadaň, který je věcně příslušný k projednávání
přestupků na úseku zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), k níže položeným otázkám.

ov

(„V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou
v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde
řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majite li
motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či
proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden v malém
technickém průkazu a je odlišný než majitel?“)

a
ov
oz

Odpověď věcně příslušného správního orgánu:

Správní řízení bude zahájeno proti provozovateli vozidla, jak je uvedeno v ust. § 125f odst. 1
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon o silničním provozu“), který je jako provozovatel vozidla uveden v centrálním
registru vozidel.

Otázka číslo 2.

z
l.c

Odpověď věcně příslušného správního orgánu:

te

(„Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového
vozidla, či po provozovateli motorového vozidla?“)

Uložený správní trest pokuta je vymáhán po provozovateli vozidla, který je jako provozovatel
vozidla uveden v centrálním registru vozidel.

Otázka číslo 3.
(„Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnost zůstat
vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například
www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je
1

například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené
úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Vás správní orgán toto
nerozlišuje?“)
Odpověď věcně příslušného správního orgánu:

Vi

Uložený správní trest pokuta za přestupky provozovatele vozidla dle ust. § 125f odst. 1 zákona
o silničním provozu je ve společném řízení vymáhán po provozovateli vozidla, který je jako
provozovatel vozidla uveden v centrálním registru vozidel.
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Otázka číslo 4.

(„Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě
zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovate li
motorového vozidla?“)

aln

Odpověď věcně příslušného správního orgánu:
Správní řízení z důvodu spáchání přestupku provozovatele vozidla je vždy vedeno proti
provozovateli vozidla.
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Otázka číslo 5.

ov

Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve vě ci
tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový
příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?“)
Odpověď na otázku označenou číslem 5.

a
ov
oz

V roce 2018 bylo správním orgánem vydáno celkem 86 pravomocných rozhodnutí z důvodu
spáchání přestupku provozovatele vozidla s uloženou pokutou v průměrné výši 1.593,- Kč.
K odpovědi na otázku ohledně celkového příjmu do rozpočtu města Kadaně z uvedených
rozhodnutí není správní orgán projednávající přestupky v dopravě kompetentní.

S pozdravem

te

Bc. Bohumil Kubíček

z
l.c

oprávněná úřední osoba
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