ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 16193/2011 OMVV/1

datum: 4. 5. 2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážené sdružení řidičů, vážený pane,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 2. 5. 2011, týkající se poskytnutí
této informace ve věci:
Počet ukončených správních řízení i s konkrétními závěry a udělenými sankcemi v jednotlivých
případech pro řidiče a pro provozovatele nákladních vozidel v období za 1. Čtvrtletí roku 2011.
Jedná se o případy porušení:
1) Řízení bez karty řidiče, popř. manipulace se záznamovým zařízením
2) Překročení povolených hmotnostních limitů nákladních vozidel
3) Překročení povolených dob řízení, nedodržení stanovených stanovených dob přestávek a odpočinků
(nedodržení nař. 561/ES)
Vám sdělujeme toto:
Tuto tabulku odesíláme na MD každý měsíc.
Jedná se o správní delikty dopravců za 1. čtrvtletí 2011, které nabyly právní moci – bod 1+3 v žádosti.
Co se týče řidičů, kompetentní jsou obecní úřady.
Popis správního deliktu

Dopravce nezajistil, aby v každém vozidle
byl záznam o provozu vozidla, nebo nezajistil
řádné vedení záznamu o provozu vozidla,
pokud je povinen jej vést podle § 3 odst. 2
zákona (§ 35 odst. 1 písm. a) zákona)
Dopravce nezajistil, aby v každém vozidle
byl záznam o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a údaj o době
odpočinku, pokud je povinen jej vést podle §
3 odst. 3 zákona (§ 35 odst. 1 písm. b)
zákona)
Dopravce neuchovává záznamy o provozu

Počet správních
deliktů

67

Celková výše
uložených pokut
za tento
správní
delikt

530 000,-
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vozidla nebo záznamy o době řízení vozidla,
bezpečnostních
přestávkách
a
době
odpočinku po stanovenou dobu (§ 35 odst. 1
písm. c) zákona)
Dopravce používá v silniční dopravě vozidla,
od jejichž technického prohlídky a měření
emisí uplynula doba delší, než stanoví
zvláštní právní předpis (z. č. 56/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) (§ 35 odst. 1
písm. d) zákona)
Dopravce nemá řádně označené vozidlo (§
35 odst. 1 písm. e) zákona)
Dopravce
nedodržuje
ustanovení
přepravního řádu (§ 35 odst. 1 písm. f)
zákona)
Dopravce poruší ustanovení § 9 odst. 2,4
nebo § 9a zákona (§ 35 odst. 1 písm. g)
zákona)
Dopravce nepředloží jízdní řád ke schválení
ve stanovené lhůtě,
nedodrží
způsob
předložení jízdního řádu ke schválení určený
příslušným dopravním úřadem, nepředloží
schválený jízdní řád mezinárodní linkové
dopravy do celostátního informačního
systému o jízdních řádech (§ 35 odst. 1
písm. h) zákona)
Dopravce nezajistí údržbu označníku
zastávky a dalšího zastávkového vybavení
(přístřešek, zařízení pro vyvěšení jízdního
řádu) (§ 35 odst. 1 písm. i) zákona)
Dopravce
provozuje
silniční
dopravu
bez příslušného povolení (§ 35 odst. 2 písm.
a) zákona)
Dopravce nezajistí dodržování stanovené
doby
řízení
vozidla,
bezpečnostních
přestávek a doby odpočinku při práci řidičů
(§ 35 odst. 2 písm. b) zákona)
Dopravce nedodržuje mezinárodní dohody
v silniční dopravě (§ 35 odst. 2 písm. c)
zákona)
Dopravce
nedodržuje
podmínky
pro
provozování
linkové
osobní
dopravy
stanovené v licenci (§ 35 odst. 2 písm. d)
zákona)
Dopravce provozuje linkovou osobní dopravu
bez schváleného
jízdního
řádu
nebo
opakovaně nedodržuje schválený jízdní řád
(§ 35 odst. 2 písm. e) zákona)
Dopravce nezahájil provoz na lince
ve stanoveném termínu (§ 35 odst. 2 písm. f)
zákona)
Dopravce neprovozuje po celou dobu
platnosti licence dopravu na lince (§ 35 odst.
2 písm. g) zákona)
Dopravce provozuje linkovou osobní dopravu
bez licence (§ 35 odst. 3 písm. j) zákona)
Dopravce
neumožnil
výkon
státního
odborného dozoru a vrchního státního
dozoru (§ 35 odst. 3 písm. k) zákona)

1

80 000,-

59

1 204 500,-
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Dopravce nedodržel podmínky pro přepravu
nebezpečných věcí (§ 35 odst. 4 zákona)
3

149 000,-

Osoba neodstranila zdroj ohrožení provozu
veřejné linkové dopravy (§ 35 odst. 5 písm.
a) zákona)
Osoba svojí činností poškodila zařízení
veřejné linkové dopravy (§ 35 odst. 5 písm.
b) zákona)
Osoba způsobila přerušení provozu veřejné
linkové dopravy většího rozsahu (§ 35 odst.
5 písm. c) zákona)

K bodu 2)
Za I. čtvrtletí 2011 byla uložena pokuta 35 dopravcům za překročení povolených hmotnostních limitů
nákladních vozidel.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů
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