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ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 
MMO ul. 30. dubna 63 5/35 (budova U, bývalá Union Banka) 
30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava 

Dobrý den, 

ve smyslu zákona. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí 

následujích informací. 

1) Kolik správních řízení ve věci oznámení zahájení o zadržení řidičského průkazu roce 2021 vedl 
úřad ve věci formou předběžného opatření dle zákona 3 61 /2000sb § 118a 1 c, 1 d, l e a 1 f. 
Zádám o jednotlivé hodnoty ke konkrétnímu písmenu zákona — například dle zákona 3 61 /2000sb § 
118a 1 c jsme vedli v roce 2021 počet 500 řízení. 

2) Prosím o poskytnutí informací, v kolika případech byl řidičský průkaz navrácen do rukou řidiče 
před pravomocnýmho rozhodnutím o samotném přestupku. Například, řidičům, kterým byl 
zabaven RP na základě zákona 361 /2000sb § 118a 1 c v počtu 500 řízení, byl navrácen řidičský 
průkaz do doby pravomocného rozhodnutí ve věci samotného přestupku v 100 případech. Zádám o 
jednotlivé hodnoty ke konkrétnímu písmenu zákona. 

3) Žádám o poskytnutí informací, v kolika % případů, kdy byl policií na místě zabaven řidičský 
průkaz z důvodu, který je uveden v paragrafu 361/2000sb § 118 ld a řidič byl vzat na krevní zkoušku, 
byla krevní zkouška pozitivní. Zádám hlavně o informaci v kolika % případů se v krvi opravdu prokázala 
přítomnost návykových látek, když byl na místě pozitivní test na drogy DRUG WIPE. 

4) Žádám o informaci, kolik správních řízení vedl odbor dopravních přestupků v roce 2021 ve věci porušení 

zákona, kdy hrozil obviněnému zákaz řízení. 

5) Žádám o informaci, kolik příkazů vydal celý odbor dopravy dopravních přestupků v roce 2021. 

6) Žádám o informaci, v kolika procentech byl proti vydanému příkazu podán odpor ve věci dopravních 

přestupků. Předpokládám, že výsledné číslo bude korespondovat s hodnotou, kterou žádám v bodu 4. 

7) Žádám o informaci, v kolika případech podaného odporu správní orgán nakonec zastavil řízení hned v 

prvním stupni v samotném prvoinstančním řízení ve věci dopravních přestupků. 

8) Žádám o informaci kolik řízení zastavil Krajský úřad jako nadřízený správní orgán a kolik jich potvrdil ve 

věci dopravních přestupků. 

9) Žádám o informaci, proti kolika rozhodnutím správního orgánu prvního stupně v rámci správního řízení 

ve věci dopravních přestupků bylo podáno odvolání k nadřízenému správnímu orgánu. 

10) Žádám o informaci, jaká byla hodnota vybraných pokut ve věci dopravních přestupků za roky 

2019,2020,2021. 

11) Žádám o informaci kolik řidičů v roce 2021 pozbylo řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12bodů v 

kartě řidiče. 



12) Žádám o informaci, kolik řidičů, kterým bylo v roce 2021 zasláno vyrozumění o tom, že pozbyli řidičské 

oprávnění, podalo námitky proti bodům v registru. 

13) Žádám o informaci v kolika případech námitkového řízení bylo vyhověno a byla provedena korekce v 

kartě řidiče řidiče. 

Mnou požadované informace mi prosím doručte písemnou elektronickou formou na můj email 
 pokud to z nějakého důvodu není možné, tak na adresu mého trvalého 

bydliště 

Děkuji, s úctou 



Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: SMO/50354/22/DSČ
Sp. zn.: S-SMO/44337/22/DSČ 

INF-8/2022/zákona Č. 106/1999 Sb. 

Vyřizuje: 

Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 26. ledna 2022 

T

 

Dopinění žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona Č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — výzva 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, zaevidoval Vaši žádost podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ") o 
poskytnutí informací vztahujících se k řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu a v této souvislosti k zadržování řidičských průkazů včetně uplatňování bodového hodnocení, a 
to dne 25.01.2022, nebot' počínaje dnem 20.0 1.2022 až do 24.0 1.2022 (včetně) byl evidenční systém 
povinného subjektu nefunkční z důvodu povýšení databáze spisové služby za účelem přechodu na vyšší 
stupeň kapacity a rychlosti výpočetní techniky. Informace o nefunkčnosti podatelen a evidenčního 
systému povinného subjektu byla zveřejněna na internetových stránkách s dostatečným časovým 
předstihem. 

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti neuvádíte datum narození, vyzýváme Vás k dopinění žádosti podle 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) InfZ uvedením tohoto údaje. Dopinění je možno provést stejnou formou, 
kterou zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví pro podání žádosti. 

Na základě Vašeho požadavku zasíláme výzvu k dopinění přes e-mailovou poštu, ale v této souvislosti 
požadujeme, aby bylo potvrzeno přijetí zprávy, jak se stanoví v ustanovení § 19 odst. 9 správního řádu, 

neboť písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát datovou 

zprávou podepsanou adresátem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní 

den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí správní orgán písemnost, jako by 

adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Prokázání doručení písemnosti je  rozhodné pro 

určení počátku běhu lhůty. Pokud žádost nedopiníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude Vaše 

žádost odložena. V případě, že žádost dopiníte, bude Vaše žádost vyřízena způsobem a ve lhůtách, jež 

stanoví právní úprava obsažená v zákoně o svobodném přístupu k informacím. 

- elektronicky podepsáno - 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
1/1 www.ostrava.cz 

e-mail: pasta@,ostrava.cz

IČ 00845 451 
DIČ CZ 00845 451 
ID DS 5zubv7w 

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu 20036-1649297309/0800 



ÁSG 

Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činností 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 
Fax: 

E-mail: 

Datum: 

SMO/67916/22/DSČ/

S-SMO/44337/22/DSČ 
INF-8/2022/zákona Č. 106/1999 Sb. 

3. února 2022 

Poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě žádosti evidované u Magistrátu města Ostravy dne 25.01.2022 o poskytnutí informací dle 

zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jež se 

vztahuje ke správnímu řízení o porušení pravidel silničního provozu dle zákona Č. 361/2000 Sb., a v této 

souvislosti i k zadržování řidičských průkazu včetně uplatňování bodového hodnocení, sdělujeme, že 

vzhledem k obsáhlosti žádosti byla zachována struktura jejího členění v návaznosti na poskytované 

informace: 

1) Kolik správních řízení ve věci oznámení zahájení o zadržení řidičského průkazu roce 2021 vedl úřad 

ve věci formou předběžného opatření dle zákona 361/2000sb § 118a 1 c, l d, l e a l f. 

Zádám o ,jednotlivé hodnoty ke konkrétnímu písmenu zákona -- například dle zákona 361/2000sb § 1 18a 

I c jsme vedli v roce 2021 počet 500 řízení. 

V roce 2021 jsme vedli správní řízení ve 345 případech, z toho: 

§ 118a odst. 1 písm. c) — 0 

písm. d) —204 

písm. e)-21 

písm. f) — 117 

2) Prosím o poskytnutí informací, v kolika případech byl řidičský průkaz navrácen do rukou řidiče před 

pravomocným rozhodnutím o samotném přestupku. Například, řidičům, kterým byl zabaven RP na 

základě zákona 361/2000sb 1 18a 1 c v počtu 500 řízení, byl navrácen řidičský průkaz do doby 

pravomocného rozhodnutí ve věci samotného přestupku v 100 případech. Žádám o jednotlivé hodnoty ke 

konkrétnímu písmenu zákona. 

Řidičský průkaz byl navrácen pouze ve 2 případech — 118a odst. 1 písm. f) 

3) Žádám o poskytnutí informací, v kolika % případů, kdy byl policií na místě zabaven řidičský průkaz z 

důvodu, který je uveden v paragrafu 361/2000sb 118 1 d a řidič byl vzat na krevní zkoušku, byla krevní 

zkouška pozitivní. Žádám hlavně o informaci v kolika % případů se v krvi opravdu prokázala přítomnost 

návykových látek, když byl na místě pozitivní test na drogy DRUG WIPE. 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
1/3 www.ostrava. cz 

e-mail: posta~ostrava.cz
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ID DS 5zubv7w 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
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Z celkového počtu 204 zadržených řidičských průkazů podle § 118a odst. 1 písm. d) byl řidič 

vyzván k odběru 

Alkohol —20 x — ve všech případech byla krevní zkouška pozitivní, tzn. 100 % 

Jiné návykové látky — lOx — krevní zkouška byla pozitivní 9x, tzn. 90 

4) Žádám o informaci, kolik správních řízení vedl odbor dopravních přestupků v roce 2021 ve věci 

porušení zákona, kdy hrozil obviněnému zákaz řízení. 

1.380 — započítány rovněž vedlejší případy společného řízení 

5) Žádám o informaci, kolik příkazů vydal celý odbor dopravy dopravních přestupků v roce 2021. 

16.871 

6) Žádám o informaci, v kolika procentech byl proti vydanému příkazu podán odpor ve věci dopravních 

přestupků. Předpokládám, že výsledné číslo bude korespondovat s hodnotou, kterou žádám v bodu 4. 

263, tj. 1,56 % 

7) Žádám o informaci, v kolika případech podaného odporu správní orgán nakonec zastavil řízení hned v 

prvním stupni v samotném prvoinstančním řízení ve věci dopravních přestupků. 

34 

8) Žádám o informaci, kolik řízení zastavil Krajský úřad jako nadřízený správní orgán a kolik jich 
potvrdil ve věci dopravních přestupků. 

zastaveno =15 
potvrzeno = 115 
změna rozhodnutí odvolacím správním orgánem =1 
změna rozhodnutí odvolacím správním orgánem — změna paragrafu =7 
změna rozhodnutí odvolacím správním orgánem — změna sankce = 11 
celkem potvrzeno, včetně změn = 134 

9) Žádám o informaci, proti kolika rozhodnutím správního orgánu prvního stupně v rámci správního 
řízení ve věci dopravních přestupků bylo podáno odvolání k nadřízenému správnímu orgánu. 

210 

10) Žádám o informaci, jaká byla hodnota vybraných pokut ve věci dopravních přestupků za roky: 

2019 53 382 503 Kč 

2020 52 637 321 Kč 
2021 67 823 574 Kč 

11) Žádám o informaci, kolik řidičů v roce 2021 pozbylo řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12bodů 

v kartě řidiče. 

V roce 2021 pozbylo z důvodu dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče celkem 229 řidičů 
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12) Žádám o informaci, kolik řidičů, kterým bylo v roce 2021 zasláno vyrozumění o tom, že pozbyli 

řidičské oprávnění, podalo námitky proti bodům v registru. 

Oznámení bylo zasláno 272 řidičům — z tohoto počtu byly u  64 případů podány námitky 

13) Žádám o informaci v kolika případech námitkového řízení bylo vyhověno a byla provedena korekce 
v kartě řidiče. 

Korekce v kartě řidiče byla provedena u 3 záznamů. 

- elektronicky podepsáno - 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
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DIČ CZ 00845 451 
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