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Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  
 
Vaše Čj.:       
Ze dne :  07.06.2019  
 
Sp.zn.:  KS262/2019/KT 
Čj.(Če.): MUNAC49804/2019/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
 
Datum:  12.06.2019 
 
 
Poskytnutí části informací  
 
Vážení, 
Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 07.06.2019 Vám zasíláme informace, o které jste požádali 
v bodech č. 1, 2, 4 a 5 žádosti. 
 
Níže citujeme kurzívou jednotlivé body  č. 1 – 5 Vaší žádosti a k bodům č. 1, 2, 4 a 5 jsou modře uvedeny 
požadované informace (k bodu 3 je avizováno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti). Podklady 
k informacím poskytl odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod. 
 
 

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)? 
V případě uvedených přestupků se správní řízení vždy zahajuje proti provozovateli vozidla, který 
je uveden v registru vozidel. 
 

2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového 
vozidla, či po provozovateli motorového vozidla? 
Sankce je vždy vymáhána po provozovateli 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? 
O tomto bodu Vaší žádosti je zároveň do Vaší datové schránky zasláno rozhodnutí o odmítnutí 
této části žádosti. 

 
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? 
Řízení o výše uvedených přestupcích je zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla. 

 

SuperDoručovatel.cz, s.r.o. 
U Hřiště 334 
252 67 Tuchoměřice 
IČO 06802923 
(cestou datové schránky) 
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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? 
V roce 2018 bylo v našem městě vydáno 15 pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci 
přestupků provozovatele popsaných výše. Průměrná sankce byla 1 500,- Kč, celkový příjem činil 
22 500,- Kč. 

 
 
 
S pozdravem  

Mgr. Hana Mílová 
tajemnice městského úřadu Náchod 
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