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Poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Příbram obdržel prostřednictvím datové zprávy dne 24. 03. 2022 Vaší žádost o poskyínutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dálejen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Na základě uvedené žádosti Vám níže, v souladu

se zákonem o svobodném přístupu k informacím. zasíláme požadované informace a jako povinný
subjekt

zároveň sdělujeme, že oprávnění žádat úhradu dle 5 17 zákona o svobodném přístupu k informacím

nevyužijeme.

Poskytnuté informace:

Od roku 2006je Policie ČR při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních
komunikacích,

dle ustanovení 5 118b odst. 1 zákona č, 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"), oprávněna zabránit řidiči vozidla v
další jízdě

zadržením řidičského průkazu, a to z důvodů taxativně uvedených vě 1183 odst. 1 písm. a) až h) zákona

o silničním provozu. Policie má poté, dle 5 118b odst. 4 zákona o silničním provozu, povinnost takové

zadržení řidičského průkazu písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož

územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo a oznámení odeslat spolu se zadrženým řidičským

průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující pracovní den. Obecní úřad obce

s rozšířenou působností je pak dle 5 118c odst. 1 zákona o silničním provozu povinen do 5 pracovních

dnů ode dne doručení takového oznámení zahájit řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení

řidičského průkazu jako o předběžném opatření do doby vydání pravomocného rozhodnutí
nebo rozsudku

ve věci samé, jde-Ii o podezření ze spáchání trestného činu, lze řízení zahájit až po souhlasu státního

zástupce. Doba zadržení řidičského průkazu se pak dle 5 118c odst, 3 zákon a o silničním provozu

započítává do doby výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení

motorových vozidel, pokud byl tento správní trest nebo trest řidiči uložen za skutek, za který
mu byl zadržen

řidičský průkaz.

MĚSYSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM —Tyrševa 108, 251 19 Příbram | T: 318 402 zn . E e-podatelna©p_r1bram.eu

www.pribram.eu
1D datové schránky: Zebbrqu - ICO 00243132



Z výše uvedeného důvodu proto byla již v červenci roku 2006 navázána úzká a systémová spolupráce

Městského úřadu Příbram 5 ředitelstvím příbramské policie a Okresním státním zastupitelstvím v Příbrami,

kdy po přivolání pracovníka městského úřadu policií na místo silniční kontroly, dopravní nehody atd.,

dochází nejen kokamžite'mu osobnímu doručení písemného oznámení policie o zadržení řidičského

průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, vjehož územním obvodu k zadržení řidičského

průkazu došlo, ale zároveň k bezprostřednímu osobnímu doručení písemného oznámení o zahájení řízení

o zadržení řidičského průkazu osobě podezřelého řidiče. Prakticky je tak ze strany policie i obce

s rozšířenou působností ihned na místě incidentu naplněna jejich výše specifikovaná zákonná povinnost.

Výkon pohotovostní služby pracovníků Dopravního úřadu Městského úřadu Příbram, v součinnosti

s Policií ČR a Okresním státním zastupitelstvím v Příbrami, je proto nejen v naprostém souladu se všemi

právními předpisy a přínosem orgánu státní správy k funkčnímu systém jejího výkonu, ale zároveň

dlouhodobě zajišťuje efektivní:

- spinění povinnosti policie oznámit zadržení řidičského průkazu obcí s rozšířenou působností bez

zbytečného odkladu,

- splnění povinnosti obce s rozšířenou působností fakticky zahájit řízení o zadržení řidičského

průkazu ve stanovené lhůtě,

- průběh řízení o zadržení řidičského průkazu,

- eliminaci procesních obstrukcí ze strany obviněných,

- způsob ochrany společnosti před jednáním řidičů podezřelých ze závažného porušení zákona o

silničním provozu.

Na základě dohody o pracovní pohotovosti uzavřené se zaměstnavatelem, městem Příbram, se pak na

jejím výkonu, dle předem stanoveného rozpisu služeb a v souladu s Metodickým pokynem č 1/2019, k

zabezpečení pracovní pohotovosti v rámci výkonu agendy zadržování řidičských průkazů v souvislosti

s řízením motorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v územním obvodu

Městského úřadu Příbram. podílejí 4 zaměstnanci, kteří byli vroce 2021 Policii ČR přivoláni. mimo

pracovní dobu úřadu, k 89 případům vyžádané součinnosti při zadržení řidičského průkazů. vpřípadech

podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu také za asistence státních zástupců Okresního

státního zastupitelství v Příbrami. Celkově pak tito 4 zaměstnanci v roce 2021 odsloužili 6457 hodin

pracovní pohotovosti s celkovými mzdovými náklady ve výši 374.760,00 Kč před zdaněním, a to včetně

příplatků ve výši 24.425,00 Kč za 264,25 hodin nočních výjezdů, výjezdů ve svátcích, sobotách a nedělích.

Průměrná hodinová mzda za pracovní pohotovost, včetně výjezdů mimo pracovní dobu úřadu, tak v roce

2021 činila 58,03 Kč hrubého.

Mgr. Jan Novák

vedoucí Dopravního úřadu
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