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Poskytnutí informací

aln

Dopravní úřad Městského úřadu Příbram (dále jen „správní úřad“), obdržel dne 06.06.2019 Vaši žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou požadujete poskytnutí

iPr

informací ve věci právní odpovědnosti majitele nebo provozovatele vozidla za vybrané přestupky proti
BESIP, při kterých nedošlo ke ztotožnění osoby řidiče.
Na základě uvedené žádosti Vám v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím
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poskytujeme následující informace:

1) V případě vámi specifikovaných přestupků spadajících do režimu objektivní odpovědnosti, tedy
takových přestupků, při kterých není řidič vozidla ztotožněn, je řízení zahajováno výhradně proti
provozovateli vozidla zapsanému v centrálním registru vozidel, a to z důvodu uvedeného v § 10
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“), kdy je provozovateli vozidla uložena povinnost zajistit, aby
při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na
pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu.
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2) Pokud v řízení provozovatel nesdělí správnímu orgánu totožnost řidiče, který vozidlo v době
spáchání takového přestupku řídil, a rozhodnutím je z porušení § 10 zákona o silničním provozu
uznán vinným přímo on, je případné vymáhání nezaplacené pokuty uplatňováno výhradně vůči
jeho osobě.
3) U všech provozovatelů vozidel je postupováno shodně.
4) Viz odpověď č. 1.

5) Celkový objem přestupků provozovatelů vozidel v roce 2018:

4221

Celkový příjem z přestupků provozovatelů vozidel v roce 2018:

2 043 962 Kč

Průměrná hodnota jedné pokuty uložené provozovatelům v roce 2018:

484,23 Kč
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Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle § 17 zákona o svobodném
přístupu k informacím nevyužijeme.

„otisk úředního razítka“
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Mgr. Jan Novák v. r.

vedoucí Dopravního úřadu
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Obdrží:

SuperDoručovatel.cz, s.r.o., IDDS: g7mzx29
sídlo: U Hřiště č.p. 334, 252 67 Tuchoměřice
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