Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Radary

Vaše zn.:
ze dne
Č.j.:

MUPO-21665/2018/RA/SIF

Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
ID DS:

SZ MUPO 2933/2017
Ing. František Siegl
519 301 378
519 424 552
frantisek.siegl@pohorelice.cz
5vjbzr8

Kamil KLÍMA
Na drahách č.p. 178
739 25 Sviadnov

V Pohořelicích dne 22.05.2018
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Pohořelice odbor dopravy a silničního hospodářství, věcně a místně příslušný
správní orgán, rozhodl z moci úřední takto:
Podle ustanovení § 70 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), se v písemném vyhotovení Příkazu Městského úřadu Pohořelice odboru
dopravy a silničního hospodářství ze dne 15. března 2018 č.j. MUPO-11469/2018/RA/SIF ve
věci přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů obviněného Kamil Klíma narozen 18.
února 1993 Na drahách č.p. 178 739 25 Sviadnov provádí doplnění výroku II., tak, že jeho
doplněná část zní: se ukládá
Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu
3 měsíců/ slovy tři měsíce/ ode dne nabytí právní moci příkazu.
Dle ustanovení §125c odst. 6 písm. c) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 35 písm. c) a § 47 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění
Odůvodnění:
Ve výrokové části příkazu nebyl uveden zákaz činnosti, přestože v podkladech pro řízení jsou
splněné podmínky k jeho uložení. Zákaz činnosti se uloží na dobu od jednoho měsíce do šesti
měsíců, tomu kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3 v období dvanácti po
sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát. Správní orgán opravným rozhodnutím
zřejmou nesprávnost opravil a zákaz řízení uložil.
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Poučení:
Podle ustanovení § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze
účastník, který může být tímto rozhodnutím přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze
podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to podáním učiněným u Městského úřadu
Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne
následujícího po oznámení rozhodnutí
Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pohořelice
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Ing. Miroslav Šár
Vedoucí odboru dopravy a SH
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