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Ing. M. J.

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ( dále jen „InfZ“).

dne 10.05.2021 jsme elektronickým podáním obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost:
Žádám správní orgán, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o zaslání kopie protokolu o ústním
jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu, to vše ze spisu vedeného ve
shora uvedené nadepsané věci (MUD 13327/2020 ODSVV/VK), a to do datové schránky, a
neumožní-li tak povaha dokumentu nebo technické možnosti správního orgánu, tak poštou na
adresu trvalého pobytu.
Odpověď:
V příloze zasíláme Protokol o ústním jednání a obsah spisu. Ve spise není založen úřední
záznam sepsaný policisty. Poskytnutí úředního záznamu sepsaného policisty se podle
ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, za použití ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona odmítne
(rozhodnutí čj. PDMUD 18077/2021), neboť takovou listinou povinný subjekt nedisponuje.

Ing. Blanka Coufalová, v. r.
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí
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PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ O PŘESTUPKU
Dne 16.12.2020 v 11:00 hodin byla provedena prezentace přítomných, kteří se na předvolání
Městského úřadu Dobruška, odbor dopravy a správy vnitřních věcí (dále jen „Městský úřad“),
dostavili k nařízenému ústnímu jednání o přestupku.
Přítomni
Obviněný z přestupku:
Jméno a příjmení:
Bytem:

nar.:

BEZ OMLUVY SE NEDOSTAVIL
Zastoupen zmocněncem:
Zmocněnec se na MÚ Dobruška dostavil osobně dne 09.12.2020, kdy mu bylo umožněno
nahlédnutí do spisu a předána kopie spisu. Uvedl, že se dne 16.12.2020 v 11:00 hod.
k ústnímu jednání o přestupku nedostaví.
Za Městský úřad:

Ing. Miloš Slanař, referent
Ing. Blanka Coufalová, vedoucí odboru

Pan S.je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona
o silničním provozu (cit.: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních
komunikacích při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo
mimo obec o 30 km/h a více.“), tím, že jste porušil § 18 odst. 4 téhož zákona (cit.: V obci smí jet
řidič rychlostí nejvýše 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80
km/h.“)
V 11:00 hodin dne 16.12.2020 bylo ve smyslu § 80 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“) a
§ 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), pokračováno v ústním jednání o přestupcích, a to poučením přítomných účastníků
podle jejich procesního postavení. O ústním jednání je ve smyslu § 18 správního řádu
sepisován protokol.
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Poučení obviněného:
• Jako účastník řízení – obviněný/á z přestupku – máte právo nechat se zastupovat
zmocněncem, kterého si můžete zvolit. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou
plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu (§ 33 odst. 1 správního řádu).
• Zástupcem účastníka řízení je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec;
zástupcem účastníků řízení, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný
zmocněnec nebo společný zástupce (§ 31 správního řádu). Účastník řízení nebo jeho
zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 36 odst. 5 správního řádu).
• Po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí máte právo navrhovat důkazy, činit
jiné návrhy, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit
své návrhy; vyjádřit v řízení své stanovisko; současně, pokud o to požádáte, máte
právo na poskytnutí informací o řízení správním orgánem, nestanoví-li zákon jinak (§
36 odst. 1 a 2 správního řádu).
• Před vydáním rozhodnutí máte právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí,
pokud jste se tohoto svého práva nevzdal (§ 36 odst. 3 správního řádu).
• Právo nahlížet do spisu, činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie
spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního řádu).
• Povinnost správního orgánu i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící
ve Váš prospěch i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu).
• Právo na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).
• Právo na vyrozumění, pokud v průběhu řízení správní orgán změní právní kvalifikaci
skutku (§ 78 odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).
• Právo klást otázky případným dalším účastníkům řízení, svědkům a znalcům, přičemž
dotazovaná osoba má právo odmítnout odpovědět a nesmí být tázána za stejných
podmínek jako svědek, tzn. nesmí být dotazována o utajovaných informacích
chráněných zvláštním zákonem, které je povinna zachovávat v tajnosti, ledaže by této
povinnosti byla příslušným orgánem zproštěna a nesmí být dotazována též tehdy,
jestliže by svou odpovědí porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti, ledaže by této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu
tuto povinnost má, zproštěna (§ 82 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich).
• Správní orgán může provést Váš výslech; je-li to nezbytné k uplatnění Vašich práv,
správní orgán provede Váš výslech. Máte právo nevypovídat; správní orgán Vás
nesmí nutit k výpovědi nebo doznání (§ 82 odst. 1 a 2 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich).
• Výslech obviněného, jakožto důkazní prostředek, nesmí být proveden za stejných
podmínek, za jakých nesmí být vyslýchán svědek, tzn. nemůžete být vyslýchán: o
utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které jste povinen
zachovávat v tajnosti, ledaže byste byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn;
jestliže byste svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost
mlčenlivosti, ledaže byste byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož
zájmu tuto povinnost máte, zproštěn (§ 82 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich).
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Ústní jednání lze konat bez přítomnosti obviněného jen tehdy, jestliže byl řádně
předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez vlastní přítomnosti nebo pokud se
na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného důvodu (§ 80
odst. 4 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Omluvit se lze písemně
nebo ústně do protokolu anebo podáním v elektronické podobě podepsaným
zaručeným elektronickým podpisem; za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno,
popřípadě doplněno výše uvedeným způsobem, je možno je učinit i pomocí jiných
technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě
bez použití zaručeného elektronického podpisu (viz § 37 odst. 4 správního řádu).
Nebude-li omluva učiněna prokazatelným způsobem a neodstraní-li předvolaný
takový nedostatek podání v případně stanovené lhůtě (viz § 37 odst. 4 správního řádu),
nemusí správní orgán takovou omluvu akceptovat.
Jako závažný důvod pro nedostavení se lze akceptovat zejména pracovní neschopnost
uznanou lékařem, ošetřování člena rodiny, dovolenou na zotavenou objednanou
s časovým předstihem, událost rodinné povahy jako např. svatba, pohřeb, účast na
jiném řízení před soudem či správním úřadem apod. Za závažné důvody nelze
považovat výkon podnikání či zaměstnání, pracovní aktivity, provozování koníčků a
jiných zájmů, popř. jiné soukromé aktivity.
Správní orgán může dále rozhodnutím uložit takovou pořádkovou pokutu tomu, kdo v
řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že navzdory předchozímu napomenutí ruší
pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby (§ 62 odst. 1 správního řádu).

BEZ OMLUVY SE NEDOSTAVIL
-----------------------------------------------podpis obviněného

Obvinění:
Správní orgán Vám sděluje, že dne 09.11.2020, bylo proti panu S. zahájeno řízení ve věci
podezření ze spáchání výše uvedeného přestupku.
Městský úřad obdržel dne 25.09.2020, oznámení o podezření ze spáchání přestupku č.j.
PDMUD 43689/2020, od Městské policie Dobruška. Přestupek se měl stát dne 23.09.2020 v
10:36 h, kdy řidič řídící motorové vozidlo rz v obci Dobruška, silnice II/298 x Mělčanská,
směr Opočno, výjezd, pruh 1 (50°17.0199'N 016°09.1717'E) překročil dovolenou rychlost v
obci 50 km/h. Naměřená rychlost 79 km/h (po odečtu možné odchylky zařízení k měření
okamžité rychlosti pomocí neinvazivního radarového senzoru UnicamSPEED-R, výr. č.
CAM20000452, ve výši 3 km/h, rychlost 76 km/h).
BEZ OMLUVY SE NEDOSTAVIL
--------------------------------------------podpis obviněného
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Seznámení se spisovou dokumentací k přestupku
Konstatuje se, že při nařízeném ústním jednání v době od 11:00 hodin do 11:30 hodin bylo
prováděno seznámení s následující dokumentací:
•
Oznámení podezření ze spáchání přestupku od Městské policie Dobruška, čj. PDMUD
43689/2020, ze dne 25.09.2020, včetně fotodokumentace přestupku, na níž jsou uvedeny
údaje o místu, směru jízdy, datu, čase, dovolené rychlosti a naměřené rychlosti (viz výrok
tohoto rozhodnutí).
•
Kopie ověřovacího listu č. 8012-OL-70119-20 k zařízení k měření okamžité rychlosti
pomocí neinvazivního radarového senzoru UnicamSPEED-R, výr. č. CAM20000452. Ověření
platí do 05.04.2021.
•
Údaje z registru silničních vozidel z karty vozidla, rz., kde provozovatelem vozidla byl
v den přestupku 23.09.2020 obviněný.
•
Výzva k uhrazení určené částky, čj. PDMUD 44174/2020 ze dne 29.09.2020.
•
Vyjádření provozovatele vozidla ze dne 30.09.2020, kde uvádí, cit.: „…K Vaší výzvě
Vám sděluji, že jsem vozidlo řídil osobně…, J.S., , provozovatel.“, zároveň ke svému
zastupování zmocnil zmocněnce.
•
Výzva k doplnění vysvětlení oznámené osobě a zmocněnci čj. PDMUD 58050/2020
ze dne 03.11.2020
•
Vyjádření oznámené osoby (nyní obviněného) ze dne 05.11.2020, cit.: „…K Vaší
výzvě Vám sděluji, že jsem vozidlo řídil osobně…J.S, , provozovatel.“, zároveň opět uvedl, že
ke svému zastupování zmocnil zmocněnce.
•
Výpis z evidenční karty obviněného
•
Rozhodnutí-příkaz řidiči (obviněnému) čj. PDMUD 58674/2020 dne 09.11.2020
•
Podání odporu zmocněncem čj. PDMUD 61227/2020 dne 19.11.2020
•
Uvědomění o pokračování v řízení o přestupku a předvolání obviněného čj. PDMUD
61739/2020 ze dne 23.11.2020
•
Nahlédnutí do spisu a předání kopie spisu zmocněnci čj. PDMUD 64496/2020 dne
09.12.2020
Úkon byl ukončen v 11:30 hod.
BEZ OMLUVY SE NEDOSTAVIL
-----------------------------------------------podpis obviněného

---------------------Ing. Miloš Slanař
referent

--------------------------Ing. Blanka Coufalová
vedoucí odboru
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Obsah spisu sp. zn.: MUD 13327/2020 ODSVV/VK
- Oznámení podezření ze spáchání přestupku, čj. PDMUD 43689/2020, ze dne 25.09.2020.
- Kopie ověřovacího listu č. 8012-OL-70119-20 k zařízení k měření okamžité rychlosti.
- Údaje z registru silničních vozidel z karty vozidla.
- Výzva k uhrazení určené částky, čj. PDMUD 44174/2020 ze dne 29.09.2020.
- Vyjádření provozovatele vozidla ze dne 01.10.2020, čj. PDMUD 45652/2020 dne 01.10.2020.
- Výzva k doplnění vysvětlení, čj. PDMUD 58050/2020 ze dne 03.11.2020.
- Vyjádření provozovatele ze dne 05.11.2020, čj. PDMUD 58441/2020.
- Výpis z evidenční karty řidiče, čj. PDMUD 55154/2020 ze dne 15.10.2020.
- Příkaz řidiči, čj. PDMUD 58674/2020 ze dne 09.11.2020.
- Odpor proti příkazu řidiči, čj. PDMUD 61227/2020 ze dne 19.11.2020.
- Uvědomění o pokračování v řízení o přestupku a předvolání obviněného k ústnímu jednání, čj.
PDMUD 61739/2020 ze dne 23.11.2020.
- Nahlédnutí do spisu a předání kopie spisu sp. zn. MUD 13327/2020 ODSVV/VK zmocněnci, čj.
PDMUD 64496/2020 ze dne 09.12.2020.
- Protokol o ústním jednání a seznámení se spisovou dokumentací k přestupku, čj. PDMUD
65485/2020 ze dne 16.12.2020.
- Výzva k možnosti seznámit se a vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, čj.
PDMUD 1214/2021 ze dne 12.01.2021.
- Usnesení o zastavení řízení čj. PDMUD 11785/2021 ze dne 19.04.2021
- Odvolání čj. PDMUD 16080/2021 ze dne 10.05.2021
- Usnesení o doplnění odvolání čj. PDMUD 16884/2021 ze dne 13.05.2021

