
Soupis součástí spisu

Městský úřad Židlochovice

odbor dopravy, oddělení správních činností

nám. Míru 152

667 01 Židlochovice

Spisová značka: OSDD/217213/2020

Oprávněná úřední osoba: Bc. Miloslav Staňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadí název dokumentu číslo jednací vloženo dne poznámka

l&#39;

Oznámení 0 přestupku MPŽl/20090772971 7. 9. 2020

2&#39;

Karta vozidla

3. KRPB-52826-l/ČJ-

Schválení úseků pro 2018-0600DP-

měření TICH 7. 9. 2020

4
Ověřovací list 152/20 7. 9. 2020

5
Výzva 217213/2020 7. 9. 2020

6&#39;

Vyjádření MZi-16134/2020 10. 9. 2020

7
Výzva k podání vysvětlení MZí-2020/527165/2 18. 1. 2021

8
Vyjádření MZi-1240/2021 20. 1. 2021

9
alwm/ /á -páeč//íťizss/ž „2,2 . ,4 240%/

 
10-

/žm&#39;w 22222390; www/527%# 422%
 

(/.SA/ŠŠFM 3222437410; !PRI/?YM/ ”žíýűíľ 46/5 7*? 02&#39;AZ */7
 

ODWLo&#39;m&#39; nep 46 aaa/„2417 ?3, M7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  



MĚSTSKÁ POLICIE ŽIDLOCHOVICE

Nádražní
325

667 01 Zidlochovice

Č. j.: MPŽl/20090772971
.

Městský úřad Zidlochovice

Odbor dopravy

Masarykova
100

667 01 Zidlochovice

l_ J
DATUM: 7.9.2020

OZNÁMENÍ PŘESTUPKU

Městská policie Židlochovice v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 a 3 zákona č. 553/1991 Sb. o

obecní policii, oznamuje přestupek neznámého pachatele spočívajícího v překročení nejvyšší dovolené

rychlosti v obci - Číslo snímku 72971 z radarového zařízení RAMERIO T/ 15/0185.

Automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na bezpečnost provozu na

pozemních komunikacích Městskou policií Židlochovice bylo zjištěno, že dne 4.9.2020 v 11:07 hod
,

v obci Holasice, na ul. ul. Brněnská č.p. 88 blíže neustanovený řidič vozidla r. z. XXXXXXX překročil

nejvyšší dovolenou rychlost V obci o méně než 20 km/h, kdy v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost

50 km/h, jel rychlostí 72 km/h, resp. 69 km/h (dle toleranční odchylky měření 3 km/h do rychlosti 100

km/h a 3% nad 100 km/h, viz zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii).

Měření rychlosti jízdy výše uvedeného vozidla bylo provedeno přístrojem Ramer RAMERIO T, výr.

číslo 15/0185, který pracuje v automatizovaném režimu bez obsluhy. Měřící zařízení mělo v době

zjištění přestupku platné ověření, nastavení parametrů měřícího zařízení bylo provedeno proškolenými

strážníky Městské policie, dle návodu k obsluze.

Měřící zařízení je umístěno v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění

pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním provozu“. Jedná se o stanoviště schválené Policií CR.

Součástí oznámení přestupku je snímek z radarového zařízení a detail registrační značky změřeného

vozidla. Oznámení přestupku s přílohami je Městskému úřadu Židlochovice, odboru dopravy předáno

elektronickou cestou.

Zpracoval: ved. str. Milan Šebek, sl. č. 008



 

ytištěno dne : 21.1.2021

Naměřená rychlost

Směr

Datum

Čas

Stanoviště

Místo měření

Režim měření
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Výrobní číslo zařízení

Vlastní rychlost

Zařízení nastavil
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Jízdní pruh
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72 km/h Registrační značka

Příjezd MPZ

4.9.2020 Druh vozidla

11:07:21 Typ vozidla

Hoiasice Barva

ul. Brněnská č.p. 88

automatizovaný

50 km/h

50 km/h

72971

15/01 85

O km/h

ŠebekMiIan

Šebek Milan

016°36&#39;13.775&quot; E

49°04&#39;38.195&quot; N

Vozidlo

XXXXXXX

- - Nedetdruh
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Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 66701 Židlochovice

Odbor dopravy, oddělení správních činností

Pracoviště: nám. Míru 152, 667 01 Židlochovice
 

Váš dopis zn.:

Ze dne: ,- *j

Sp. zn.: OSDD/217213/2020

Č.j.: MZí-2020/527165/4

Vyřizuje:: BC. Miloslav Staňa

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Počet listů: 2
A

Počet příloh/listů/svazků: -

Datum: 17. 02. 2021

Vypraveno dne:

PROTOKOL o ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

podle § 80 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 0 nich a dále dle § 18 a § 49

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ústní jednání vedené s

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX nar. XXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX

V řízení o přestupku proti zákonu o silničním provozu podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č.

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

silničním provozu“), kterého se měl dopustit tím, že:

řídil dne 4. 9. 2020 v 11:07 hodin, v obci Holasice, Brněnská 88, motorové vozidlo r. z. XXXXXXXX

když vmístě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, jel rychlostí 72 km/h, resp. 69 km/h, dle

toleranční odchylky měření 3 km/h, viz zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, čímž překročil nejvyšší
dovolenou rychlost o méně než 20 km/h.

Svým jednáním měl porušit ustanovení § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu a dopustit se tak

přestupku dle ustanovení § l25c odst. 1 písm. Í) bod 4 zákona o silničním provozu.

Ústní jednání bylo zahájeno dne 17. 2. 2021 v 10:00 hodin.

Obviněný se k ústnímu jednání bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu nedostavil, proto
v souladu s ustanovením § 80 odst. 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 0

nich bude ústní jednání konáno v nepřítomnosti obviněného.

V souladu s ustanovením § 47 odst. l správního řádu byl obviněný uvědomen 0 zahájení řízení a byl
řádně a Včas, dle ustanovení § 80 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

předvolán k ústnímu jednání. Předmětné oznámení bylo doručeno dne 1. 2. 2021.
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Poučení obviněného:

Obviněný má právo:

- dle § 36 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání

rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Účastník má právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníkům musí být před vydáním

rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká účastníka,

který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal,

- dle § 33 správního řádu, zvolit si zmocněnce. Zmocnění kzastoupení se prokazuje písemnou

plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. Vtéže věci může mít účastník současně

pouze jednoho zmocněnce,

- dle § 38 správního řádu nahlížet spolu se svým zmocněncem do spisu, a to i v případě, že je

rozhodnutí ve věcijiž v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy

a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části,

- dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.

Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, ktere&#39; jsou potřebné ke

zjištění stavu věci,

- dle § 73 zákona o odpovědností za přestupky a řízení o nich, je dotčený účastník obviněným

z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon. Na takového občana

se hledí, jako by byl nevinen, pokud jeho vína nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím.

Obviněný z přestupku má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vínu, a

kdůkazům o nich, uplatňovat skutečností a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat

návrhy a opravné prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován,

- dle § 16 odst. 3 správního řádu, každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání,

má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků,

- dle § 63 správního řádu, toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání

nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může správní orgán po předchozím

upozornění vykázat z místa, kde se úkon koná,

- dle § 62 správního řádu, správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše

50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že navzdory předchozímu

napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby. Pořádkovou pokutu lze

uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Dle § 82 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich správní orgán může

provést výslech obviněného; je-lí to nezbytné k uplatnění práv obviněného, správní orgán výslech

provede. Výslech obviněného nesmí být proveden za stejných podmínek, za jakých nesmí být vyslýchán

svědek, tzn. nesmí být dotazován o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je

povinna uchovávat v tajnosti, ledaže by této povinnosti byl příslušným orgánem zproštěn a nesmí být

dotazován též tehdy, jestliže by svou odpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost

mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost

má, zproštěn. Obviněný má právo nevypovídat. Správní orgán nesmí obviněného nutit k výpovědi nebo

doznání. Účastníci řízení mají právo klást otázky sobě navzájem, svědkům a znalcům. Zákonný

zástupce a opatrovník mladistvého obviněného, osoba přímo postižená spácháním přestupku, která

dala souhlas se zahájením nebo pokračováním řízení, a orgán sociálně-právní ochrany dětí mají právo

klást otázky účastníkům řízení, svědkům a znalcům. Dotazovaná osoba má právo odmítnout odpovědět

a nesmí být tázána za stejných podmínek jako svědek.

Provedení důkazu výslechem obviněného:

Obviněnému bylo umožněno seznámit se V plném rozsahu se spisovým materiálem. Po seznámení se

spisovým materiálem Výše uvedeného čísla jednacího, podstatou obvinění a pořádném poučení 0

právech a povinnostech účastníka řízení, výslovně prohlašuje, že jeho práva a povinnosti mu byly
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správním orgánem dostatečně vysvětleny, poučení v plném rozsahu porozuměl, a nežádá dalšího

objasnění.

Obviněný k přestupku uvádí: -MA-

Provedení důkazu listinou:

V souladu s ustanovením § 53 odst. 6 správního řádu byly provedeny důkazy listinami obsaženými ve

spise jejich přečtením (sdělením obsahu), na listech spisu l - 9.

Seznam listin obsažených ve spise:

l. Postoupení přestupku k projednání - MP Židlochovice, č. j. MPŽI/2009077297l ze dne 7. 9.

2020, včetně fotodokumentace přestupku

Výpis z CRV - karta vozidla

Schválení úseků od Policie ČR č.j. KRPB-52826-l/ČJ-2018-0600DP-TICH

Ověřovací list č. 152/20

Výzva ze dne 7. 9. 2020

Vyjádření ze dne 7. 9. 2020

Výzva k podání vysvětlení ze dne 18. 1. 2021

Vyjádření ze dne 19. 1.2021

Oznámení ze dne 22. l. 2021PWSQMřPN

Správní orgán při hodnocení důkazů postupoval dle § 50 a násl. správního řádu, přičemž pečlivě

přihlížel ke všemu, co v řízení vyšlo najevo, včetně toho, co uvedli účastníci řízení. Konstatuje se, že

v souladu se zásadami činnosti správních orgánů byl V rozsahu stanoveném právními předpisy zjištěn

skutkový stav věci, o něm nej sou důvodné pochybnost, umožňující vydání rozhodnutí ve věci.

Vviádření se k podkladům pro udání rozhodnutí: ~-~

Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla obvinčne&#39;mu dána, před vydáním rozhodnutí, možnost

vyjádřit se kpodkladům rozhodnutí, případně ve smyslu ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu

k vyjádření svého stanoviska k celému řízení. Obviněnému bylo umožněno seznámit se v plném

rozsahu se spisovým materiálem.

Závěr:

Obviněný bere na vědomí, že rozhodnutí ve Věci mu bude oznámeno doručením stejnopisu písemného

vyhotovení do vlastních rukou podle ustanovení § 19 odst. 4 správního řádu.

Ústní jednání ukončeno dne 17. 2. 2021 v 10:30 hodin.

XXXXXXX XXXX

XX XXXXXXXXX
XXXXX XX X XXX

...................................................................................

Bc. Miloslav Staňa

oprávněná úřední osoba obviněný


