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Důvodová zpráva 

Od 01.07.2019 se rozbíhá provoz třetího úsekového měřiče rychlosti v obci Hrejkovice. S ním 

je spojeno zvýšení další administrativy na Odboru právních služeb, přestupků a kontroly – 

dále jen OPSPK - (za každý záznam je zasílána výzva provozovateli vozidla – 1 list pro 

tuzemské a 3 listy pro zahraniční účastníky provozu).  

V současnosti zasílání výzev zpracovávají 2 referentky OPSPK. Výhledově se bude jednat o 

předpokládaný nový počet průměrně cca 400 výzev měsíčně. V současných letních měsících 

bude počet vyšší, než činí průměr, z důvodu zvýšeného provozu, zároveň přes obec 

Hrejkovice vede objížďka pro nákladní automobily, což má rovněž za následek vyšší počet 

záznamů. Tento počet již nebude možné z kapacitních důvodů v při současném počtu 

referentů zajistit. Referenti musejí nejenom vytisknout výzvu, ale i vytisknout obálku, zásilku 

kompletovat, odbavit ve spisové službě, následně zkompletovat s dodejkou (datum dodání je 

rozhodné pro termín splatnosti výzvy) a provádět kontrolu úhrady, při zaplacení spis uzavřít 

nebo předat do správního řízení. 

Česká pošta s. p. přišla s nabídkou tzv. hybridní pošty, v rámci které by město mohlo 

prostřednictvím jednotlivých písemných pokynů objednávat tzv. dopis on-line. To prakticky 

znamená odeslání výzvy v elektronické podobě prostřednictvím spisové služby poště, která vy 

se již postarala o vytištění vč. obálky, odeslání i následné spárování s dodejkou. Tato služba 

by byla využitelná nejenom pro OPSPK, ale i pro jiné odbory v případě jejich zájmu pro 

zasílání hromadných zásilek nebo např. poštovních poukázek. 

Propojení hybridní pošty a spisové služby by bylo za strany dodavatele spisové služby 

zpoplatněno – kalkulace je součástí přílohy tohoto materiálu. Není to zanedbatelná částka, 

v přiložené kalkulaci nákladů je ale patrné, že v porovnání s mzdovými náklady, které by při 

přijetí dalšího referenta administrativy na OPSPK v8. PT a jednoho referenta na podatelnu 

úřadu na odbor vnitřních věcí v 7. PT (navýšení počtu poštovních zásilek se samozřejmě 

projevuje i zde), by se do necelého půlroku vrátily. Navíc firma ICZ předložila zvýhodněnou 

nabídku se slevou 20 % a pořízením modulu na automatické stahování datových zpráv za 

stejně výhodných podmínek, což by také přispělo k optimálnějšímu výkonu hlavní podatelny. 

V dalších létech by se jednalo už jen o platbu tzv. maintenance obou produktů. 

Do navrhované smlouvy budou v případě schválení doplněny údaje města Milevska a 

schvalovací doložka RMM. 

 


