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Poskytnutí informace 

 
Dne  6.6.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o následující 
informace: 
 

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 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)? 

 
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 „Virtuálního 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 

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 Vaší obce z uvedených rozhodnutí? 
 
 
Na základě podkladů dodaných odborem občansko-správních agend Městského úřadu 
Kroměříž Vám sdělujeme následující: 
 

 

SuperDoručovatel.cz, s.r.o. 

U Hřiště 334 

252 67 Tuchoměřice 

 

 

                          Odbor právní 

Vyřizuje:  JUDr. Irena Gráfová                       

e-mail   irena.grafova@mesto-kromeriz.cz                               

č. tel.                573321191, 723708821 

datum   9. června 2019 

č.j.            MeUKM/05412/2019 

poř.č.             IN – 39/2019 

 

 

 

 

 

http://www.virtualniprovozovatel.cz/
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Ad 1. – 4. Na tyto dotazy nebude v souladu s ustanovením §2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odpověď poskytnuta. 
Zdůvodnění je uvedeno v Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
 
Ad 5.  V roce 2018 bylo celkem 52 těchto případů, celkově byly uloženy sankce ve výši         
80. 000,- Kč; průměrná výše pokuty činila 1.500,- Kč. 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 

 

 

JUDr. Irena Gráfová 

právník úřadu 

 

 

 

 


