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Městská policie v Milevsku
nám. E. Beneše 733, 399 01 Milevsko, tel382 521 389, mob. 737 104 903, e-mail: nlpo[icie@lnilevsko-lnesto.cz

čj.: 53320/2021
Milevsko: 30.05.2021

Městský úřad Milevsko
Odbor právních služeb, přestupků a kontroly
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

Oznámení
přestupku proti bezpečnosti a plvnulosti provozu na pozemních komunikacích

podle ustanovení § 10 odst. 2, odst. 3 zákona Č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, Vám oznamujeme jako místně příslušnému správnímu orgánu podezření ze
spácháni přestupku, kterého se dopustil/a/ blíže nezjištěný/á/ řidič/ka/ motorového vozidla:

který/á/ porušil/a ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
silničním provozu"), tím, že dne 29.05.2021 v 15: 17:00 hodin v obci Bernartice, ulice Táborská,
směr centrum byla, automatizovaným technickým prostředkem používaným při dohledu na
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích bez obsluhy, naměřena motorovému vozidlu

eré řídil(a) nezjištěný(á) řidič(ka), rychlost jízdy 60 km/hod, přičemž v daném
místě je povolena maximální rychlost 50 km/hod.
Na základě ,,Doporučení ministerstva dopravy k jednotnému postupu při řešení přestupků souvisejících s
rychlosti jízdy zn.89/2006-160-LEG/1" byla zvážena možná odchylka zařízení ve výši ± 3 kmih. Z
tohoto důvodu byla řidiči jako nejnižší skutečná rychlost stanovena rychlost jízdy 57 km/hod.
Tímto jednáním porušil/a/ ustanovení § 18 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provom na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů..
Podezření ze spáchání přestupku vyplývá ze záznamu pořízeného z oblasti úsekového měření rychlosti v
obci Bernartice.
Měření bylo provedeno zařízením SYDO Traffic Velocity, výrobní číslo GEMVEL0078.
Z důvodu, že přestupek nebylo možné projednat na místě, vám tímto věc oznamujeme podle § 73 zák. č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, k dalšímu
opatření.

Strážník Městské policie Milevsko
Miroslav Koblic



Městský úřad Milevsko
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SZ MM 31846/2021
MM 66298/2021
Mgr. Markéta Neužilová, oprávněná úřední osoba
382 504 212
marketa.neuzilova@milevsko-mesto.cz
13. 10, 2021

Protokol o ústním jednání

Městský úřad Milevsko, odbor dopravy, (dále též ,,správní orgán") jako správní orgán věcně
a místně příslušný podle ustanovení § 124 odst. 5 písrn. k) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních koniunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších přeclpisů (dále
též ,,zákon o silničníin provozu"), § 60 odst. l a § 62 odst. l zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též ,,zákon o odpovědnosti za přestupky")
zahájil dle § 80 zákona o odpovědnosti za přestupky dne 13. 10. 2021 v 10:30 hodin ústní
jednání o přestupku, jež se koná v kanceláři č. 1.11 na odboru dopravy Městského úřadu
Milevsko, zastollpeného dle 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) oprávněnou
úřední osobou Mgr. Markéta Neužilovou.

Předmětein ústního jednání je obvinění z přestupku dle § 125c odst. l písm. f) bod 4 zákona o
silničníin provozu, proti osobě:

který se měl dopustit výše uvedeného přestupku tíin, že v provozu na pozeinních konninikacích
řídil motorové vozidlo registrační značky rychlostí 60 lan/h (t. j. 57 lan/h po odečtu
tolerance 3 kn]/h) v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 50 lan/h.

Autoinatizovaný technickýin prostředkem používaným bez obsluhy s platným ověřovacíin
listem bylo dne 29. 05. 2021 v 15:17 hodin v obci Bernartice, ulice Táborská, směr centruin,
při dohledu na bezpečnost provozu a pozeniních lcoinunikacích zjištěno, že řidič vozidla r. z.

erespektoval zákonern stanovenou rychlost, kdy v obci smí jet řidič rychlostí
ne.jvýše 50 km/h. Řidiči tohoto vozidla byla naměřena rychlost 60 km/h (t. j. 57 km/h po odečtu
tolerance 3 krn/h) a tím z nedbalosti porušil llstanovení § 18 odst. 4 zákona o silničníin provozu.
Provozovatel jako řidiče vozidla označil sebe. Správní orgán tedy zahájil řízení s řidičem

vozidla.

Přítomni:



Dokazování:

· Oznáinení o přestupku
· Oprávněná úřední osoba
· Vyjádření řidiče vozidla

Poučení jsem rozuměl a k věci uvádím:

Po převzetí kopie spisového materiálu žádám správní orgán o stanovení lhůty, ve které se
obviněný případně vyjádří písemně k předmětné věci.

Stanovisko správního orgánu:

Správní orgán v rámci ústního jednání určil lhůtu 10 dnů pro vyjádření se k podkladůin
pro rozhodnutí.

Se zápisem jsem byl sezn &gňíl s jeho obsahem

Přečteno a ukončeno dne 13. 10. 2021 v 10:30 hod.

Mgr. Markéta ' užilová

MÉSTSK '( ÚŘAD MILEVSKO
Odbor dopravy
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Poučení účastníka řízení

Obviněný má právo nevypovídat. Správní orgán nesmí obviněného nutit k výpovědi nebo doznání.
Obviněný má právo odmítnout odpovědět na dotaz účastníka řízení, svědka a znalce.
Obviněný nesiní být vyslýchán o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je
povinen zachovat v tajnosti. Obviněný nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí
porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti. Obviněný může odepřít výpověď',
pokud by způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek.
Obviněný má právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Obviněný má právo klást otázky účastníkům
řízení, svědkům a znalcům. Obviněný iná právo sdělit své osobní poměry, aby k nim mohl správní
orgán přihlédnout.
Pokud bude účastník navzdoiy předchozímu napomenutí rušit pořádek nebo neuposlechne pokynu
úřední osoby, může mu správní orgán podle § 62 odst. l písm. b) a C) správního řádu uložit
pořádkovou pokutu až do výše 50 000 KČ.

Podle ust. § 33 odst. l správního řádu si může účastník .řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.

Podle ust. § 36 odst. l správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. ,

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném
rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Podle ust. § 36 odst. 5 správního řádu účastník, jeho zástupce nebo podpůrce 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.

Podle ust. § 38 odst. l správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i
v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.

Podle ust. § 38 odst. 4 správního řádu mají účastníci s právem nahlížet do spisu spojeno právo Činit si
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Podle ust. § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže
to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady
pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou
součinnost.

Podle ust. § 52 správního řádu jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění
stavu věci.

Dle § 79 odst. 5 správního řádu v případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální Částky na
,poŽádání snížit.

Poučení jsěl " \ňéžádáin dalšího vysvětlení.

Podpis "č stníka řízení

Dne:

lá 10. 2021



Městský úřad Milevsko mumies148ae82Spis _ __ _ - ----
Spis. značka' SZ MM 31846/2021

Věc: Oznámení přestupku - RZ 4B93414
Značka: tumova
Agendové
ČÍSĹO:

Podrobně: H

Zpracovatel: referent-dopravní přestupky, OD/rf-prestupky (Mgr. Mar- Věc. sk. (kód): 276.10/V5
kéta Neužilová), Odbor Dopravy

Iniciační dokument UloženI, skartace

Odesí|ate| l Odbor Dopravy Termin vyřízeni:
adresát: Datum práv. moci:

Značka: tumova Uzavřeno:
Ke skartaci v roce:

Dat. podání: 01.06.2021 Uloženo:
Množství (ii l 1i,sv.př) : 0/0

Převzal dne: Koncept zpracoval dne: Koncept schválil dne:

01 01 01

02 02 02

03 03 03

04 04 04

05 05 05

06 06 06

Vyřízeno jak:

VyřIzenI komu:

VyřIzenI schválil (kdo, kdy):

VyřízenI vypraveno (jak, kdy):

Generováno: 02.12.2021 13:48 Yytiskl: Zuzana Šimáková DiS, ODiň-
prestupky3 - referent - dopravní přestupky

Strana' 1 l 4
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SBĚRNÝ ARCH SPISU

Spis. značka' SZ MM 31846/2021

. Věc Dat. podání ii /1i,sv.př VSPoř. CJ Poznámka
č. , Odesilatel l adresát Vloženo dne př l druh Oddíl

Agendové číslo Způsob vyřízení
1 MM 31846/2021 Oznámeni přestupku - 01.06.2021 1/0 276.10 iniciační, E

VD 01.06.2021 1/-

2 MM 31857/2021 V 01.06.2021 1/0 276.10 E
VD 01.06.2021 1/-

0

3 mm 36288/2021 Vyjádření k řidiči vozidla 17.06.2021 1/0 276.10 A
DO 17.06.2021 0/-

4 MM 36340/2021 Přípis - doložení plné moci 17.06.2021 1/0 276.10 A
VD MěÚ Milevsko, odbor právních služeb a pře- 17,06.2021 0/-

stupků

5 MM 474'13/2021 oprávněná úřední osoba 03.08.2021 1/0 276.10 A
VD MěÚ Milevsko, odbor dopravy 03.08.2021 0/-

6 MM 47414/2021 03.08.2021 1/0 276.10 E
VD 03.08.2021 1/-

7 MM 53194/2021 23.08.2021 0/0 276.10 E
OD 24.08.2021 1/-

8 MM 53296/2021 DoplněnI podání 24.08,2021 1/0 276.10 E
VD MěÚ Milevsko, odbor dopravy 24.08.2021 Ol-

g MM 54568/2021 Reakce na výzvu 30.08.2021 0/0 276.10 E
DO 31.08.2021 2/-

10 MM 56027/2021 Předvdáni k ústnímu jednání 03.09.2021 1/0 276.10 e
VD Měl) Milevsko, odbor dopravy 03.09.2021 0/-

11 MM 61217/2021 úřední záznam 22.09.2021 1/0 276.10 A
VD MěÚ Milevsko, odbor dopravy 22.09.2021 0/-

12 MM 66298/2021 protokol q ústním jednání 13.10.2021 1/0 276.10 A
VD MěÚ Milevsko, odbor dopravy 13.10.2021 0/-

13 MM 70757/2021 Usneseni o zastavení řízení 02.11.2021 1/0 276.10 E
VD MěÚ Milevsko, odbor dopravy 02.11.2021 1/-

14 MM 76420/2021 Příkaz provozovatel 23.11.2021 1/0 276.10 E
VD MěÚ Milevsko, odbor dopravy 23.11.2021 0/-

15 MM 76113/2021 Odvdání Martin Kubica 22,11.2021 0/0 276.10 E
DD 24,11.2021 1/-

Generováno: 02,12.2021 13:48 Vytiskl: Zuzana Šmáková DiS, OD/rf-
prestupky3 - referent - dopravní přestupky
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. Věc Dat. podáni ii /1i,sv.př VSPoř. CJ Poznámka
- Odesílatel l adresát Vloženo dne přl druh OddílC.

Agendové číslo Způsob vyřIzenI
16 MM 77972/2021 výzva k doplněnI blanketního odvoláni 30.11.2021 1/0 276.10 E

VD MěÚ Milevsko, odbor dopravy 30.11.2021 0/-

Generováno: 02,12.2021 13:48 výtiskl: Zuzana Šimáková DiS, ODiň-
prestugky3 - referent - dopravní přestupky
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Připojené elektronické dokumenty
Poř. Název l Popis připojeno SZl čj

Č.
oznameni.pdf

1 01.06.2021 MM 31846/2021
Oznámeni přestupku

1 Yyrozurneni o pokračovaní po odporu.pdf 03.09.2021 MM 56027/2021Dokument
doručenka 943753112.zfo

1001 " 03.09.2021 MM 56027/2021

Zastaveni řízeni ridic.pdf
1 " 02.11.2021 MM 70757/2021

Dokument
doručenka 963032505.zfo

1001 _ 05.11.2021 MM 70757/2021

MM 76420 2021.pdf
1 " " 23.11.2021 MM 76420/2021

Dokument
odvolani.pdf

1 22.11.2021 MM 76113/2021

1 výzva k doplnení odvolani.pdf 30.11.2021 MM 77972/2021Dokument
doručenka 972755584.zfo

1001 _ 01.12.2021 MM 77972/2021

MM 31846 2021.pdf
1 " " 01.06.2021 MM 31857/2021

Dokument
MM 31846 2021.pdf

1 " " 03.08.2021 MM 47414/2021
Dokument
odpor.pdf

1 24.08.2021 MM 53194/2021

Prípis - dolozeni zmocneni.pdf
1 " " 24.08.2021 MM 53296/2021

Dokument
doručenka 940480946.zfo

1001 " 27.08.2021 MM 53296/2021

3 - podací lístek od cl.pdf
1 " " " " " 30.08,2021 MM 54568/2021

8 - reakce na_vyvzu.docx
2 "" " 30.08.2021 MM 54568/2021

\Ntiskl: Zuzana Šimáková DiS, OD/rf-
prestupky3 - referent - dopravní přestupky
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