Správní delikt provozovatele vozidla (§ 125g)
(1) Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt podle § 125f, nelze již
zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel
provozu na pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se
provozovatel vozidla zprostí odpovědnosti za správní delikt podle § 125f odst. 5.
(2) Dopustil-li se provozovatel vozidla více správních deliktů podle § 125f, o
kterých je příslušný vést řízení týž obecní úřad obce s rozšířenou působností,
vede se o těchto deliktech společné řízení.
(3) Za více správních deliktů provozovatele vozidla podle § 125f, projednaných
ve společném řízení, se uloží pouze jedna pokuta podle § 125f odst. 3. Pro
určení výše pokuty se použije sazba pokuty za přestupek nejpřísněji
postižitelný.
Správní delikt provozovatele vozidla (§ 125h)
(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 v blokovém řízení.
(2) Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení. 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.
Pokračování pravidel silničního provozu, důležité změny budou v příštím Bulletinu
zdroj:.http://www.bohuslavice.cz/upload/deska/2013__zmeny_pravidel_silnicniho_
provozu.

Pokračování z minulého Bulletinu

Akademie dopravního vzdělávání
PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY
ad 6) Změny bodového sazebníku
Nedání přednosti v jízdě – 4body
Pokuta 2 500 Kč – 5 000 Kč
V blokovém řízení pokuta do 2 500 Kč
Přestupek 2x za 12 měsíců – zákaz činnosti 1 – 6 měsíců
Překročení maximální doby řízení nebo nedodržení
bezpečnostní přestávky – 4 body
Řízení bez držení příslušné skupiny (podskupiny) ŘO
4 body
Pokuta 25 000 Kč – 50 000 Kč, zákaz činnosti 1 – 2 rok
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku –
4 body
Pokuta 1 500 Kč – 2 500 Kč
V blokovém řízení pokuta do 2 000 Kč
Překročení povolené rychlosti o 20km/h a více v obci
nebo o 30km/h a více mimo obec – 3 body
Pokuta 2 500 Kč – 5 000 Kč
V blokovém řízení pokuta do 2 500 Kč
Přestupek 2x za 12 měsíců – zákaz činnosti 1 – 6 měsíců
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce –
3 body
Pokuta 2 500 – 5 000 Kč
V blokovém řízení pokuta do 2 500 Kč
Přestupek 2x za 12 měsíců – zákaz činnosti 1 – 6 měsíců
Překročení povolených hmotností při kontrolním
vážení – 3 body
Pokuta do 30 000 Kč
V blokovém řízení pokuta do 15 000 Kč
Řízení bez držení platného profesního osvědčení –
3 body
Pokuta 5 000 Kč – 10 000 Kč
Zákaz činnosti 6 měsíců – 1 rok

Nezapnutí bezpečnostního pásu nebo neužití
ochranné přilby – 3 body
Pokuta 1 500 Kč – 2 000 Kč
V blokovém řízení pokuta do 2 000 Kč
Neoznačení překážky provozu (výstražný
trojúhelník) - 2 body
Pokuta 1 500 Kč – 2 500 Kč
V blokovém řízení pokuta do 2 000 Kč
Překročení povolené rychlosti o 5 až 20km/h v obci
nebo o 10 až 30km/h mimo obec – 2 body
Pokuta 1 500 Kč – 2 500 Kč.
V blokovém řízení pokuta do 1 000 Kč.
Držení telefonu za jízdy v ruce nebo jiným způsobem
– 2 body
Pokuta 1 500 Kč – 2 500 Kč
V blokovém řízení pokuta do 1 000 Kč
ad 7) Úprava dopravních přestupků

- Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem
dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů.
- Dopustil-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů,
spáchaných jednáním zařazeným do bodového hodnocení, zaznamená příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností počet bodů stanovený pro
nejzávažnější z nich.
- Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu
bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí
tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a
mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5
pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo oznámení doručeno.
Vrácení řidičského oprávnění

Úprava dopravních přestupků
- Školení bezpečné jízdy → odečtení 3 bodů.
- Řidiči, kterému nebyla uložena další sankce za přestupek nebo trest za trestný
čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení
a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body
z celkového počtu dosažených bodů
b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z
celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle písmene
a),
c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny
zbývající body.
Správní delikt provozovatele vozidla (§ 125f)
(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako
provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na
pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
(2) Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud
a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického
prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích
vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se
použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na
pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10 000 Kč.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt podle odstavce 1
projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a
a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil
skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo
b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku
nebylo spáchání skutku prokázáno.
(5) Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo
pravidel provozu na pozemních komunikacích:
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho
tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních
vozidel.

