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Předmět:

106/1999 Sb.

-

Přestupky provozovatele vozidla a Virtuální Provozovatel

Vážení,
2

AŤ

_

_

iz,

,

0

obracím se na Vás ve věci dotazu dle zák. 106/1999 Sb.

S odkazem na § 41

odst. 1 zákona O přestupcích, § 125f odst. 2 písm. a) Zákona O provozu na pozemních
komunikacích, § 125f odst. 1 silničního Zákona, § 2 odst. b) silničního Zákona, § 2 odst. 15 Zákona O
podmínkách provozu na pozemních a § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích bych

rád obdržel následující informace:
1.

2.
3.

4.
5.

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 majiteli 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)?
Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového
vozidla, či po provozovateli motorového vozidla?
Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem
motorového
avšak
vozidla,
Provozovatele“
využívají
,,Virtuálního
(například

www.VirtualniProvoZovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za
1000 přestupků Z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy
musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš Správní orgán toto nerozlišuje?
Existuje možnost, že by řízení O výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno
proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla?
Kolik bylo v roce 2018 ve Vaši obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv.
přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem
Vaší obce Z uvedených rozhodnutí?

Požadované

prosím

ve formě PDF na e-mail, ze kterého
případné do datové schránky subjektu g7mZ×29.

zašlete

S pozdravem,
jednatel
SuperDoručovatel.cZ, s.r.o.
vwvvv.SuperDorucovatel.cz

Ě 08802923

DIČ CZ06802923

se sídlem U Hřiště 334,
252 67Tuchoměřice,
zapsaná pod spisovou značkou

C 289207 vedená u Městského soudu v Praze.
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10.6.2019

CISLO SPISU

S-Muca 35577/2019

ČÍSLOJEDNACÍ

Muca 37021/2019

VYŘ'2UJE

Tema B“f°Š°ˇà

TELEFON

321612174

EMAIL

buresova@ceSbrod.cz

DATUM

215_2019

I

SuperDoručovatel.cz,

s.r.o.

www.SuperDorucovatel.cz
v.v v
U Hrıste
334
TUCh0ﬂ1ěřiCe

VI
Odpověd' na zadost
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
dne 06. 06. 2019 Vaši žádost o
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Městský úřad Český Brod, jako povinný subjekt podle § 2 zákona

č.

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen povinný, obdržel

poskytnutí informacídle zákona
předpisů.

č.

žádost žadatele ze dne 06.06. 2019 v tomto znění:

V případě přestupku spočívajícím v

pře kročenínejvyššípovolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě,
či neoprávněného zastavení nebo Stáníkde řidič neníztotožněn na
na
svítí
červené
semaforu
světlo,
kdy
místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu,
který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či
subjektu kterýje uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)?
2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či
1.

po provozovateli motorového vozidla?
Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupcü, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem
motorového vozidla, avšak využívají,,Virtuálního Provozovatele" (například www.Virtua|niProvozovatel.cz),
tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků Z Vaší obce uložena
sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv.
společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje?
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 provozovateli motorového vozidla?
5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv.
přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vašíobce
Z uvedených rozhodnutí?
3.

K této žádosti
K bodu

č.

Vám sdělujeme

následující:

1 - 4: o těchto informacích

bude rozhodnuto v samostatném

řízení

K bodu

č. 5
roce 2018 bylo v naší obci vydáno 1696 pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci spáchání
přestupku, jako provozovatele vozidla, překročenídovolené maximálnírychlosti v obci.
Průměrná pokuta (druh správního trestu) byla 4.000,00 Kč.
Celkový příjem Z uvedených rozhodnutí byl 2.126.210,00 Kč.

V

Město Český Brod

I

telefon: 321 612 111 IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334 www.ceSbrod.cz
bankovní Spojení: KB a. S. Kolín, pobočka Český Brod č.ú.:
I

I

I

I

I

cesbrod@cesbrod.cz

250/2016 Sb., O odpovědnosti za přestupky a
trestů (§ 35 přestupkového zákona) nikoliv sankce.
Dle zákona

č.

vı

rızení

O nich

existují

pouze druhy správních

Tereza Burešová
oprávněná úřední osoba

Mèﬂıø český Brna

|

ıøıefønz 321 812 111 ıčz 00235334 Dıčz CZ00235334 |www.øe5hr‹›d.€z
bankovní spojeni: KB a. S. Kolín, pobočka Český Brod č.ú.:
|

|

I

|

neShr‹›d@ce5hr0d.cz
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ČÍSLO SPISU

S-Muca 35577/2019

Č[SLO_|EDNAC[

MUCB 37022/2018

VYŘIZUJE

Tereza Burešová

TELEFON

3216121"

EMAIL

buresova@cesbrod.cz

DATUM

21.6.2019

SuperDoručovatel.cz, s.r.o.
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252 67 Tuchoměřice

Rozhodnutí o odmítnutí

č Nx lh S-

N‹ ms

Q- osti

Městský úřad Český Brod (dále jen MěÚ Český Brod), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona Č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ"), rozhodl
v souladu S ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 |nfZ O žádosti společnosti
SuperDoručovatel.cz, s.r.o., IČO: 06802923, se sídlem u Hřiště 334, 252 67, Tuchoměřice, (dále jen
,,žadatel") doručené povinnému subjektu dne 6.6.2019, o poskytnutí informací, podle InfZ
takto:

žádost žadatele ze dne 06.06. 2019 v tomto znění:
1. V případě přestupku spočívajícím v překročenínejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě,
kdy na semaforu svítí červené Světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič neníztotožněn na
místě by Váš Správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu,
který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či
subjektu kterýje uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majiteI)?
2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či
po provozovateli motorového vozidla?
3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem
motorového vozidla, avšak využívají,,Virtuá|ního Provozovatele" (například www.VirtualniProvozovatel.cz),
tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků Z Vaší obce uložena
sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv.
společném řízení, či Váš správníorgán toto nerozlišuje?
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 provozovateli motorového vozidla?
5. Kolik bylo vroce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv.
přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vašíobce
Z uvedených rozhodnutí?

se v části

Město Český Brod

I

1

- 4 odmítá.

telefon: 321 612 111 |Č:00235334 DIČICZ0023S334 www.ceSbrod.cZ
bankovní spojeni: KB a. S, Kolín, pobočka Český Brod č.ú.:
I

I

I

I

I

ceSbrod@cesbrod.cz
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Odůvodnění:
Městský úřad Český Brod obdržel dne 06. 06. 2019 žádost podle |nfZ, v níž výše uvedený žadatel žádá
O poskytnutíinformací v bodech 1 - 5, podle InfZ.
Při posuzování žádosti žadatele o poskytnutí informace, MěÚ Český Brod vycházel Z ustanovení lnfZ § 2
odst. 4 - povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací. Při rozhodování, dále vycházel MěÚ Český Brod Z rozsudku NSS ze dne 14. ledna 2004, č.j.
7 A 3/2002, kde se informace neposkytuje v případě, kde se žadatel domáhá zaujetí/vypracovánípostoje,
názoru, právního výkladu. Správníorgán vždy postupuje v souladu

S

právními předpisy.

Žádost žadatele se tedy v souladu S ustanovením § 15 odst. 1 |nfZ v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 3
téhož zákona odmítá v bodech 1-4.
V bodě S bude informace poskytnuta Samostatně dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, a dle § 4a lnfZ.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 16 odst. 1 |nfZ ve spojení S § 83 odst. 1 správního řádu podat
odvolání. Odvoláníse podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Český Brod do 15
dnů od doručení písemného vyhotovenítohoto rozhodnutí.

Tereza Burešová v r.
oprávněná úřední osoba

otisk úřednı'ho razítka

Město Český Brod

I

telefon: 321 612 111 IČ:00235334 DIČ: CZ00235334 www.cesbrod.cı
bankovní spojení: KB a. S. Kolín, pobočka Český Brod č.ú.:
I

I

I

I

|

cesbrod@ceSbrod.cz

