Dotaz:
1) kopii dokladu o typu a výrobním čísle silničního rychloměru, který překročení rychlostí
mého vozidla zaznamenal;
2) kopií dokladů o kalibraci silničního rychloměru (dle ad1) z hlediska měření času a polohy;
3) kopie snímků ze silničního rychloměru + kamery (dle ad1), které spáchání přestupku
dokazují;
4) kopie dokladů, nebo metodiky, ze které vyplývá, že jsem se dopustil závažného porušení
pravidel silničního provozu. Protože pouze závažnému porušení pravidel silničního
provozu by odpovídala výše vámi uložené sankce.

Odpověď:
k bodu 1. Prohlášení o shodě (viz příloha), ve kterém najdete požadované údaje rychloměru;
k bodu 2. Ověřovací list a Schválené úseky k měření rychlosti (viz příloha), kde jsou uvedené
Vámi požadované informace;
k bodu 4. Správní orgán postupuje podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoSP"),
kde § 18 odst. 4 téhož zákona uvádí:
V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla, nejvýše 80 km.h-1.
Z fotografie je viditelné, že motorovému vozidlu byla dne 20.04.2019 v 15:17:06 hodin v
úseku, kde je nejvyšší dovolená rychlost stanovena obecnou úpravou na 50 km/h, naměřena
prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy
při dohledu na bezpečnost provozu na pozemní komunikaci rychlost jízdy 59 km/h, kdy po
odečtu toleranční odchylky měření ± 3 km/h dosud neznámý řidič řídil uvedené vozidlo
rychlostí nejméně 56 km/h. Určená částka není správní trest ve smyslu zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nejedná se o správní řízení, nejedná se o sankci,
řidič vozidla je dosud neznámou osobou. Výzva k uhrazení určené částky Vám byla zaslána
jako provozovateli motorového vozidla v souladu s § 125 h ZoSP (viz příloha), ne jako řidiči
uvedeného vozidla.
Další informace ohledně zaslaných výzev, pokud budete mít zájem, můžete získat na
webových stránkách Města Kopřivnice, kde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy:
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mereni-rychlosti-radarem-koprivnice.

____________________________________________________________
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Systém ASPI - stav k 19.5.2019.

§ 125h [Komentář WK]
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve
provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a
c) porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.
(2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta, kterou lze uložit příkazem na místě. Při stanovení
určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel
provozu na pozemních komunikacích.
(3) Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 1.
(4) Výzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení
přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum splatnosti určené částky a další údaje nezbytné pro
provedení platby a poučení podle odstavců 6 a 7.
(5) Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží. V
opačném případě obecní úřad s rozšířenou působností pokračuje v šetření přestupku. O tomto postupu poučí obecní úřad obce
s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
(6) Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který
jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve
lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou
působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
(7) Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.
(8) Určená částka je příjmem obce, jejíž obecní úřad vyzval provozovatele vozidla k uhrazení určené částky.

