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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor přestupkový 

Letenská 1918
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Spisová značka: 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Telefon:
Ev.č.:

MěU-RpR/25323/2020 
MěÚ-RpR/25367/2020 
Bc. Markéta Krhůtková 
704 879 786 
S/2020/002587

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 16. 3. 2020

Renault Česká republika, a.s.
IČ: 60192801
Pobřežní 620/3
Karlín
18600 Praha

VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor přestupkový, jako věcně a místně příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle ustanovení § 62 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), Vás podle ustanovení § 137 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správnířád“),

vyzývá k podání vysvětlení
k prověření došlého oznámení přestupku a ke sdělení skutečností potřebných k určení 
totožnosti řidiče Vámi provozovaného motorového vozidla registrační značky 7AV1288, 
kterému byla dne 16.3.2020 v 10:58 hod. na pozemní komunikaci mimo obec Rožnov pod 
Radhoštěm, Ostravská 307 ve směru jízdy na Rožnov pod Radhoštěm automatizovaným 
technickým prostředkem RAMER10 T/19/0713, používaným bez obsluhy při dohledu 
na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, naměřena okamžitá rychlost vozidla 106 
km/h. Ve prospěch řidiče byla odečtena možná odchylka měřiče (3 km/hpři naměřené rychlosti 
vozidla do 100 km/h nebo 3 % při naměřené rychlosti vozidla nad 100 km/h), naměřená rychlost 
po odečtu odchylky tedy činí 102 km/h. Blíže neustanovený řidič motorového vozidla RZ 
7AV1288 překročil nejvyšší dovolenou rychlost jízdy 50 km/h o 52 km/h, čímž porušil 
ustanovení § 4 písm. c) zákona o silničním provozu a dopustil se přestupku dle ustanovení § 
125c odst. 1 písm. f) bod 2) zákona o silničním provozu. Dopravní značkou, která v daném 
místě omezovala nejvyšší dovolenou rychlost jízdy, byla dopravní značka „B20a“.

Lustrací v evidenci vozidel bylo zjištěno, že v době přestupku byl provozovatelem vozidla 
Renault Česká republika, a.s., IČ: 60192801, Pobřežní 620/3, Karlín, 18600 Praha.
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Proto Vás, jako provozovatele vozidla, žádáme v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 
zákona o silničním provozu o sdělení údajů vedoucích k určení totožnosti řidiče vozidla 
(jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), který vozidlo RZ 7AV1288 
řídil v době spáchání přestupku.
Vzhledem k okolnostem a povaze přestupku, žádáme o podání vysvětlení písemnou 
formou, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy. Nezbytné vysvětlení lze podat 
prostřednictvím přiloženého odpovědního tiskopisu.

Nezbytné vysvětlení lze podat také osobně u správního orgánu Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm, pracoviště Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, Odbor přestupkový, kancelář 
č. 214 (v úřední dny, tj. pondělí a středa v době od 08:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:00 hodin 
do 17:00 hodin; v úterý, čtvrtek a pátek v době od 08:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:00 hodin 
do 14:40 hodin), vždy ale po předchozí telefonické domluvě t.č.: 704 879 786.

P o u č e n í
Dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o silničním provozu provozovatel vozidla a osoba, které 
provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, 
jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení 
ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního 
předpisu (§ 59 a § 137 správního řádu).
Podání vysvětlení může odepřít ten, kdo by jím způsobil sobě nebo osobě blízké (§ 22 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník) nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek. Na osobě 
podávající vysvětlení nelze požadovat vysvětlení o utajovaných informacích chráněných 
zvláštním zákonem, které je povinna zachovat v tajnosti, ledaže byla této povinnosti příslušným 
orgánem zproštěna a dále nelze požadovat vysvětlení též tehdy, jestliže by svým podáním 
vysvětlení porušila státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byla této 
povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. 
Nezjistí-li správní orgán do 60 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti 
odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, věc odloží a zahájí 
s provozovatelem vozidla řízení o přestupku podle ust. § 125f odst. 1 zákona o silničním 
provozu. Stejně bude postupovat i v případě, že řízení o přestupku zastaví, protože obviněnému 
z přestupku nebylo spáchání přestupku prokázáno.
Přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle ust. § 2 
odst. 2 písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění (dále jen 
„zákon o některých přestupcích“) se dopustí fyzická osoba tím, že jako osoba podávající před 
správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným, úmyslně uvede nepravdu o 
okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. Za 
spáchání tohoto přestupku lze dle ust. § 2 odst. 4 písm. b) zákona o některých přestupcích uložit 
pokutu do 20.000,- Kč.
Přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle ust. § 2 
odst. 3 písm. f) zákona o některých přestupcích se dopustí právnická nebo podnikající fyzická 
osoba tím, že jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném 
jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou 
okolnost zamlčí. Za spáchání tohoto přestupku lze dle ust. § 2 odst. 4 písm. b) zákona 
o některých přestupcích uložit pokutu do 20.000,- Kč.

Bc. Markéta Krhůtková 
referentka odboru přestupkového

Příloha
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Tiskopis k podání vysvětlení
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Odesílatel:
Renault Česká republika, a.s.
IČ: 60192801 
Pobřežní 620/3 
Karlín 
18600 Praha

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor přestupkový
Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm

K č.j.: MěÚ-RpR/25367/2020 KrM
Č. evidenční: S/2020/002587

PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ (odpovědní tiskopis)

K Vaší výzvě k podání vysvětlení ve věci určení totožnosti řidiče vozidla registrační zn. 
7AV1288, který dne 16.3.2020 v 10:58 hod. řídil předmětné vozidlo na pozemní komunikaci 
mimo obec Rožnov pod Radhoštěm, Ostravská 307 ve směru jízdy na Rožnov pod Radhoštěm, 
přičemž měl překročit nejvyšší dovolenou rychlost, sděluji (sdělujeme) následující údaje:

Jméno a příjmení řid iče:........................................................................................................................

Datum narození: ...........

Adresa trvalého pobytu:

Adresa pro doručování (místo, kde lze adresáta zastihnout):

Jiné skutečnosti, které chci k věci sdělit:

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V .................................................................... d n e ........

Podpis (náležitost podání), případně otisk razítka
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