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Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999

iPr

1. 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, postupujeme podle § 125h a souvisejících ustanovení zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o
silničním provozu“).
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2. Při udělování a vymáhání sankcí postupujeme také dle § 125h a souvisejících ustanovení
zákona o silničním provozu.
3. Při řešení přestupku, kdy je jako provozovatel zapsán „virtuální provozovatel“ postupujeme
opět v souladu se zákonem o silničním provozu a zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a je zcela jedno,
kdo je jako provozovatel v registru silničních vozidel zapsán, ať fyzická či právnická osoba.
Provozovatel vozidla z pohledu zákona o silničním provozu je vždy v registru silničních vozidel
konkrétní, ať má název jakýkoliv.
4. Řízení je vždy zahajováno podle § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu a dále postupujeme
podle § 125h odst. 5 zákona o silničním provozu.

z
l.c
ate

5. O tom, kolik bylo v naší obci vydáno v roce 2018 pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve
věci, tzv. přestupků provozovatele vozidla nemáme přehled, ani o tom, jaká byla průměrná
sankce či jaký byl celkový příjem naší obce za uvedené přestupky, jelikož s takovými
statistikami nedisponujeme.
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