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nabylo právní moci 

zaplatit do 

oprávněná úřední osoba 

přerušování běhu lhůty 

-zahájení: 

-příkaz: 

-rozhodnutí 1.: 

_ rozhodnutí odvolací: 

- rozhodnutí n.: 

fl 

spis zn 

,f9. J . !ozz 
••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••u••••• 

.. !.ť: .. -?.: .... i:.f?..lt ............................... ........ ......... .. ............. .. 

·· ·· ·· ········································· ········· ··· ················ ······· ·············· 

··········· ································· ·· ······· ·· ··············· ·· ··· ············ ········· 

................... .. .. .... ...................... ............. .. ............. ,. ............. ... . 

································································································ 



······· ······ ········· 
kartační znak 

............. ......... 

~ 

-r---

YIOŽP110 pnřet 
1 po i". do spisu 

spis/ ohsnh porP 

Člslo dne 

listii Pfnoh 
---

l ~- I !u 
1. 3 o 03 23~ z ?Jiltlmth' , ,s f'l1 __ I 
2. 3 o ·03 202 7 1/~11/Ího a. t-eP ~ A?~ u- c 4 -

4 
3· o 1 ·04 2022 ?{ rJu4..úV r ~í t~í Mtft.,. r w _;L 

4· o 1 ·04· 202 z h"~ttn-v 1-~ tfťM ~lch/Ú A,tn,qgt I -

S· ~ 6 -04- 2022 ~ ·tfwu_ 'itAU~ 4rl~t-J 

6. o 6 -04- 202 21 ?fl.A-r~ I IÚ 
"-1 

7· 

8. 

9· 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24· 

25. 

26. 

27. 

28. ·-

29. 

30. 



Cll 
~ ...... 
Cll 



VID 

V @.&t!t..0.Q. .ťť.4t.dne ... /l!f.~.~ ... {.q(lť/ 
-;> 7?/JI/# 

Oznámenf (p~* přestupku (vp}*Překročenf neJvyšší dovolené rychlosti 

Podle§ 74 odst. 2/ § 74 odst. 3 písm. a)* zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcfch ve zněnf pozdějšfch předpisú, podávám 

oznámeni (p~* přestupku ~ na 

N . • •• d I . hl • ~ ě" f ,4$0 k /h eJvyss• ovo ena ryc ost v m1ste m ren : .................................. m 

Naměřená rychlost vozidla měřičem rychlosti~ ..... {?.~ ......... km/h 

Měřič rychlosti, kterým byl přestupek zjištěn: 

$JRamerl0 

D MicroDigiCam 

OTruCAM 

Naměřená rychlost vozidla 
.f'90 D LaserCam 4 

nn,~nvllťv ~ ........................ .. km/h Oji .............................................. ~ ..................................... - .• 

Poznámky: 

••oooooooHoooououoooou._.oo-••• •uoooOouooo-... ooooooO ... OH•oooooooooooooooo.o•o•oooooouooo .. ,...oo'oooo oo uooo~••• •• ••• ••• oo ooo oooou o o ooooou o ooooOOfOOOO~Oo o o_,oooou hoouuoo o•o oouoooooo••••••••·oooouoooooooouoo•'"""""""-'""U 

•o•uooo ooo oo•o••••• •••oUoooo oo·Ooooooooooonooo o o o ooo o.o oo ooooO o oooooooou,oooooouoouoooOuoooooOHo••••••o•oo .. ouoO •••·• ••• • uooooooooaO.oo oo ooooo o oo o ooowoooooonoo o o o o.ooon•ono ooooooo•••••noooo•ooo.., .... o .. oooo .... o•••--•·oooo• •-

Jmenovaný Je podezřelý ze spáchání přestupku dle 

jlf § 12Sc odst. 1 pfsm. f) bod 2. zákona č. 361/2000 Sb. - p ři řízeni vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a 
více nebo mimo obec o 50 km/h a více. 

O § 125c odst. 1. písm. f) bod 3. zé\kona č. 361/2000 Sb. - při řízen ! vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a 
více nebo mimo obec o 30 km/h a více. 

O § 12Sc odst. 1 písm. f) bod 4. zákona č. 361/2000 Sb.- při řízen í voz.idla překročí nejvy~ší dovolenou rychlost v obci o meně než 20 
km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h. 

Dalšf zjištěné přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb.: .......................... ~ ........................................................................... ., ................. - .. 

Dalšf zjištěné přestupky podle j iných zákonů : ...................................... L... ............................................................ _ ....... .. ~ ................ ~--· 
Vyjádřen f řidiče: 
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Doložka kon rze z mo i úř dní do dokum ntu v listinné podob v 

Tento dokument li tinné podobě, který znikl pod pořadovým číslem 
pre edenmt z d kumentu obsaženého datové zprávě, skládaj fcfho se z 

dokumentu jehož pře edenfm znikl. 
utorizovanou kon erzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 

jejich oulad právními předpis . 
tupní dokument ob ažen · dato é zprávě byl opatřen kva~ ele~ronickou pečetí .a platnost 

k alifiko ané elektr ni ké pečeti b Ia ověřena dne 29.03.2022 v--Kvahfikovaná elektromcká pečeť 
b Ia hledána platil u (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronick~ I . pro edeno ůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydan~mu k datu 
29.03.2022--Udaje o kvalifikované elektronické pečeti: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronickou pečeť 2 F , kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným 
poskyto atelem lužeb vytvářejících důvěru NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů pro 
pečetící. o obu Policie České republiky - kvalifikovaná pečet', Policie České republiky. Uznávaná 
elektromcká pečeť b Ia označena platným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným 
po k")'to atele ...... "f"~ejících důvěru. Platnost elektronického časového razítka byla ověřena dne 
29.03.2022 ~.da.Je o elektronickém časovém razítku: datum a čas 28.03.2022 - číslo 
certifikátu pro časové raz1tko 2D 9B, elektronické časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným ~telern 
služeb vytvářejících důvěru NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů. 

Vystavil: Město Roudnice nad Labem 
Pracoviště: Město Roudnice nad Labem 
V Roudnici nad Labem dne 29.03.2022 

JménoJ příjmčení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla· 
KATERINA ERNOSTOV Á . 

Otisk úředního razítka: 

Poznámka: 

f~":;;J::..,~:';f:t.::O/'e'/'o:';:;Jo::;;.rálnf evidenci dolo!ek přfstupné způsobem umof.ňujfcfm dálkový přístup na adrese 



24.03.2022 

Naměřená rychlost 

Směr 

Datum 

Čas 

Stanoviště 

Místo měřen í 

Režim měřen í 

Limit místa-osobní 

Limit místa-nákladní 

Č ísl o snímku z měřiče 

Výrobní číslo zařízen í 

Vlastní rychlost 

Zařízen í nastavil 

Svědek měření 

GPS délka 

GPS šířka 

Jízdní pruh 

Poznámka 

KRP 
Oznámeno 

Záznam o přestupku - 1) 

Radar Vozidlo 

196 km/h Reg istračn í značka 

Přijezd MPZ 

24.03.2022 Druh vozidla A- Osobní 

10:58:56 Typ vozidla FORD S-MAX 

D8 Barva černá 

Praha - Lovosice 

automatizovaný 

130 km/h 

80 km/h 

1992 

18/0505 

199 kmih 

LK334940 

pprap. Vlastimir Mig 

014.15'18.312" E 

so·22'04.974" N 

Zpracovéno programem Archtv 5 4RAMET a.s 



Záznam o přestupku -
24.03.2022 

I 1 1 ""-d".._d".. 
~~ 

,~, br.!..d 
~~~ 

1 1 1 1 I I 1 

Radar Vozidlo 

Naměřená rychlost 196 km/h Registrační značka 

Směr Příjezd MPZ CZ 

Datum 24.03.2022 Druh vozidla A- Osobní 

Čas 10:58:56 Typ vozidla FORD S-MAX 

Stanoviště D8 Barva čemá 

Místo měření Praha - Lovosice 

Režim měřen í automatizovaný 

Limit místa-osobní 130 km/h 

Limit místa-nákladní 80 km/h 

Číslo snímku z měřiče 1992 

Výrobní číslo zařízení 18/0505 

Vlastní rychlost 199 km/h 

Zařízení nastavil LK334940 

Svědek měření pprap. Vlastimir Mig 

GPS délka 014. 15'18.312" E 

GPS šířka 50. 22'04.974" N 

Jízdní pruh 

Poznámka 

Oznámeno 

Zpracovéno programem -\rchlv 5 4RAMET a s. 



Doložka kon erz z moci úř dní do do umentu v li tinné podobě 
Tento dokument li tinné podobě který vznikl pod pořad?vý.m, čís lem 
pře edením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skladaJÍCiho se z J 

dokumentu, jehož převed ním vznikl. 
utorizo anou kon erzí d kumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 

jejich oulad prá ními předpis . 
tupní dokument b ažen · dato é zprá ě byl opatřen kvalifikovanou ele~tronickou pečetí ~ platnost 

kvalifiko ané elektr ni ké pečeti b ta 0 ěřena dne 29.03.2022 v - Kvallfikovaná elektromcká pečeť 
b Ia hledána platn u (dokument neb I změněn) a ověřeni platností kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronick~lo pro edeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 
29.03.2022 - Údaje o kvalifikované elektronické pečeti : číslo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronickou pečeť 2 FC, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným 
po k')'tovatelem lužeb vytvářejících důvěru NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů pro 
pečetící osobu Policie České republiky - kvalifikovaná pečet', Policie České republiky. Uznávaná 
elektronická pečeť byla označena platným elektronickým časovým razítkem vydaným kvaJífikovaným 
po k')'tovatelem služeb ~ářejících důvěru . Platnost elektronického časového razítka byla ověřena dne 
29.03.2022 - Udaje o elektronickém časovém razítku: datum a čas 28.03.2022 - číslo 
certifikátu pro časové razítko 2D 9B, elektronické časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem 
služeb vytvářejících důvěru NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů. 

Vystavil: Město Roudnice nad Labem 
Pracoviště: Město Roudnice nad Labem 
V Roudnici nad Labem dne 29.03.2022 

JménoJ příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
KATERINA ČERNOSTOV Á 

Otisk úředního razítka: 

Pozndmka: 

Kontrolu této dolof!'J lze provést v centrálni evidenci dolof.ek pfistupné způsobem umof.ňujlcim dálkový pfistup na adr: 
https:I!Www.czechpomLcv'overovacidolozky. ese 



Ověřovací doložka 

Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb. 

Subjekt, který změnu datového formátu provedl: 

POLICIE ČESKt REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Odbor služby dopravn1 policie, Dálniční oddělení Nová Ves 

Nová Ves 185 
Nová Ves 

Datum vyhotovení: 

28.03 

Jméno a příjmen í osoby, která změnu datového formátu provedla: 

pprap. Lukáš Klouček 

Zajišťovací prvek: 

bez zajišťovacího prvku 

Výsledek ověření: 

Původní datový formát dokumentu 
PDF [application/pdf] 



AMS K22 
Autorh.ované metrologické středisko 

v v , 

OVEROVACI LIST 
DATUM VYDÁNÍ: 6.8.202 I 
listů: ll list: 1 

RAMET a.s., Lctecl<á lil O, 686 04 KUNOVICE 

č. 147/21 

~ ' 

.... V., ~ .: .... E. H H ••••H••··· · ·· · 

Ing. Viktor Lokaj 
vedoucf AMS K22, 0116-CR-0953-15 

1. VLASTNÍK MĚŘIDLA: 
1.1 Montáž na vozidlo typ: 
1.2 Výrobní číslo karoserie: 
L3 RZ v době ověření: · 

razítko AMS K22 

PČR Krajské ředite lství policie Středočeského kraje, Praha 5 
Škoda Superb 
TMBCE7NP6J7573765 
3SZ6941 

2. NÁZEV A TYP MĚŘIDLA: Silniční rychloměr RAMERlO C 
2. I Výrobní číslo měřidla 18/0505 
2.2 Výrobní číslo senzoru: 18/1232 
2.3 Rozsah měření: 20 až 250 k:J'·n/h 
2.4 Výrobce: RAMET a.s . Kunovice 
2.5 Rok výroby: 2018 

3. POUŽITÉ ET ALONY A MĚŘIDLA S NÁ V AZNOSTÍ NA STÁ TNÍ ET ALONY PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTKY 
3.1 Etalonový rychloměr R3061 02N v . č. 001, kalibrační list ČMl 8012-KL-50329-20, dat. kalibrace 13.10.2020 
3.2 Mikrovlnný čítač HP 5352B v.č. 3049A0ll66, kalibrační list ČMI 1013-KL-40020-21, dat. kalibrace 3.8.202 1 
3.3 Simulátor VFM R31441 5N v.č. 1110001, kalibrační list RAMET 202000149, dat. kalibrace 13.10.2020 

' 
4. MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO: ' na základě požadavků Opatřeni obecné povahy čisto O /ll-OOP-C005-09 podle 

metrologických předpisu MPOl-MPIO a na základě Rozhodnuti o udělení 
autorizace 38/2000 ze dne 21 . I 2.2000 

5. PODMÍNKY MĚŘENÍ: 

6. VÝSLEDEK ZKOUŠKY: 

I 

podle požadavků OpatPení obecné povahy číslo Olll-OOP-C005-09 
teplota v laboratoři (23 ± 3) °C, rel. vlhkost vzduchu ma'C. 75 % 

Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rycht měr má 
požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválem typu tan veného 
měřidla se značkou schváleni typu TCM 162/10-4724). 
Závěr: Rychloměr byl jalw stanovené měřidlo ověřen a plňuje požadavlcy 
stanovené Opatře11fm obec11é povahy čfslo Olll-OOP-C005-09. 
Lze jej používat I< měření rychlosti za dodržováni úvodu k ob luze. 

7. ZPŮSOB VYZNAČENÍ OVĚŘENÍ NA MĚŘIDLE: 

8. PLATNOST OVĚŘENÍ: 

9. OVĚŘENÍ PROVEDL: Ing. 

úředni značky umístěné na míste h u edených v certifikatu o chvál ni typu 
stanoveného měřidla viz bod 6. 

podle §7 odstavec I Vyhlášky MP . 26~/2000 Sb. platném znění. Ově?ení 
zaniká v případech uvedených v §7, odstav 2 této vyhlášky. D ba platno ti 
ověřeni 1 rok podle Vyhl~ky 345/2002 Sb. v platném znění. 
Konec platnosti ověfenf dne 5.8.2022 

D TUM ZK UŠKY: 6 8.20_1 

Tento ověfovacf list nesmí b)ít bez pfsemného souhlasu ovtlfujíci /aboraloPe rozmno:=ovcínjinak než ce(v. 



Ověřovací doložka 

Změna datového formátu dokumentu v digitálnl podobě podle§ 69a z. č. 499/2004 Sb. 

Subjekt, který změnu datového formátu provedl: 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelstv í policie Středočeského kraje 
Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělen í Nová Ves 
Nová Ves 185 
Nová Ves 

Datum vyhotovení: 

28.03.202-

Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla: 

pprap. Lukáš Klouček 

Zajišťovací prvek: 

bez zajišťovacího prvku 

Výsledek ověření: 

Původní datový formát dokumentu 
PDF [application/ pdf] 



4. 

POLICIE ČESK~ REPUBLIKY 
Krajské feditelstvl policie Středočeského kraje 
Odbor služby dopravnl policie 
Dálničnl odděleni Nová Ves 
Nová Ves 185, 277 52 Nová Ves 

č. j 

M 

ROUrJ '' 

Do!lol.l 

i - Pili 

Nová Ves 26. března 2022 
Počet stran: 2 

Úřední záznam 

Dne 24.03.2022 v cca 10:58 hodin hlldka DO PČR Nová Ves v prostoru 25. km dálnice D8 
ve směru jízdy od Ustl nad Labem na Prahu prováděla dohled nad BESIP, kdy bylo provedeno 
měření rychlosti radarovým přístrojem RAMER R10C osobního motorového vozidla tovární značky 
Ford S-MAX s naměřenou rychlosti 196 km/hod. 

Hlídka DO PČR Nová Ves osobní motorové vozidlo tov. zn. Ford S-MAX zastavila 
předepsaným způsobem v prostoru EXITu 18 při 18. km dálnice D8 ve směru na Prahu. 
Po zastaveni vozidla hlídka přistoupila k vozidlu Ford a provedla kontrolu. Při kontrole byl řidič 
vyzván k prokázání totožnosti, kdy na tuto výzvu předložil OP, dle kterého byl v dostupných IS 
PČR ztotožněn jako: 

trv. bytem 
Dále byl výše uvedený vyzván k předložení 

dokladů potřebným k řízení a provozu motorového vozidla na pozemní komunikaci. Na tuto výzvu 
předložil ŘP , ORV a zelenou kartu. Dle ORV bylo osobní motorové vozidlo tov. zn. Ford S-MAX 
ztotožněno v IS PČR jako: 

OSO FORD S-MAX, 
celková hmotnost 

1997, 
vlastník 

U vyse uvedeného řidiče byla provedena dechová zkouška pomocí ověřeného analyzátoru 
alkoholu v dechu přístrojem Drager 7510 s negativním výsledkem. 

Řidič byl seznámen se zjištěným stavem věci, kdy jel po dálnici, kde je nejvyššl dovolená rychlost 
130 km/hod. V době změře~m přístrojem byla zaznamenána rychlost jedoucího vozidla 
tov. zn. Ford S-MAX, rz.-- která činila 196 km/hod., po odečtu odchylky měřícího 
zařízení 190 km/hod. 

il ustanoveni§ 18 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., 
o s lý ze spácháni přestupku dle ust. § 125c odst. 1 
písm. f bodu 2 zák. č. 361/2000 Sb., o silničnlm provozu. 

Hlídka pořídla kamerový záznam, kde je celé jednáni hlldky s přestupcem . Hlldka na mlstě 
s přestupcem sepsala Oznámeni přestupku, kde měl možnost se vyjádrit, ale neučinil tak a tento 
tiskopis podepsal. 

Zjištěné protiprávní jednáni 
příslušný správní orgán, a to na 

amuji na místně 

43.4644.130195726 



2. strana 
úfedniho záznamu 

Zpracoval: pprap. Lukáš Klouček 
vrchni asistent 

43.4644.130195726 



EVIDENČ NI KARTA Ř I D I ČE 

Datum narození -Stát 

CESKA REPUBLIKA 
RČ 

ŘID IČSKÁ OPRÁVNE;.NI 

_Skupina Dat. udělen í Č.protokolu Místo udělení Dat.ukončen í Důvod 

AM ROVNOCENN Praha 
OST 

A1 

A2 

A 

81 

B 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY 
Druh 
ŘP 
ŘP 

ŘP 

ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY A POZNÁMKY 
Druh 

Poznámky 

PŘESTUPKY (Celkem 4 záznamy) 

Praha 

Praha 

Praha 

Praha 

Praha 

Text 

Místo vydání 
PRAHA 

PRAHA 
PRAHA 

1.4.201 0 z PČR SKP-ý ŘP č. A~ skartován 
13.4.201 O, již ne platí 

HK 

79(<=5 
Ocm3) 

1. 07.01.2013, nahlásil Policie České republiky Praha, č.j 

361/2000 Sb.; 

§125c/1f 8 361 /2000 Sb., §21/5 

Opatření z rozhodnutí: 

Policie české republiky Praha rozhodl (č.j 

Uložena pokuta příkazem na místě, která nebyla zaplacena na místě . 

Sankce: pokuta 1500Kč 

Rozhodnutí nabylo právní mocí 07.01 .2013. 

Eviduje: ORP Praha, 

2. 02.09.2012, nahlásil Policie české republiky Trutnov, č.j. 

obci naměř. 67kmlh, max. 50km/h, §18/4 361/2000 Sb.; 

Opatření z rozhodnuti: 

Policie české republiky Trutnov rozhodl 

Uložena pokuta příkazem na místě. 

sankce: pokuta 500Kč 

Rozhodnuti nabylo právní moci 02.09.2012. 

Eviduje: ORP Praha, 
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o opatřeni : 

§ 125cl1f 4 361/2000 Sb.; rychlost v 

o opatřen i: 



3. 25.03.2011 , nahlásil Policie české republiky Praha, č.j : 

naměř. 1 07kmlh, max. 80km/h, § 18/4 361/2000 Sb.; 

Opatření z rozhodnutí : 

Policie české republiky Praha rozhodl (č.j . 

Uložena pokuta příkazem na místě . 

Sankce: pokuta 2500Kč 

Rozhodnutí nabylo právní moci 27.05.2011 . 

Eviduje: ORP Praha, 

4. 05.01 .2011 , nahlásil Policie České republiky Praha, č.j .: 

Opatření z rozhodnutí: 

Policie České republiky Praha rozhodl 

Uložena pokuta příkazem na mistě , která nebyla zaplacena na místě. 

Sankce: pokuta 1 OOOKč 

Rozhodnutí nabylo právní moci 05.01.2011. 

Eviduje: ORP Praha, č.j 
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o opatření : 

o opatření : 

§ 
,).l.o 
,)~ 

§22/1f 3 200/1990 Sb.; rychlost Q~ 
lj ~ 

§4/c 361/2000 Sb., §22/11 200/1990 Sb.; 



Ověřovací doložka 

Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb. 

Subjekt, který změnu datového formátu provedl: 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddě l en( Nová Ves 
Nová Ves 185 
Nová Ves 

Datum vyhotovení: 

28.03.202-

Jmén v.. • 0 a pnJmem osoby, která změnu datového formátu provedla: 

pprap. Lukáš Klouček 

Zajišťovací prvek: 

bez zajišťovacího prvku 

Výsledek ověření: 

Původní datový formát dokumentu 
PDF [application/pdf] 



pOLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Odbor služby dopravní policie 
Dálniční oddělení Nová Ves 
Nová Ves 185, 277 52 Nová Ves 

č . j. 

Městský úřad Roudnice nad Labem 
Odbor dopravně správní 
Karlovo náměstí 21 
413 01, Roudnice nad Labem 

Nová Ves 28. března 2022 
Počet stran· 1 

dka k CD s videozáznamem přestupku řidiče 

V příloze Vám na CD zasíláme videozáznam ze systému R-CAM um ístěného ve 

nar. 

služebním okamery BODYCAM k přestupku vedeném pod 
, ze dne 24.03.2022, z kterého je pod~zřelý řid ič-

Zpracoval: 
pprap. Lukáš Klouček 
vrchní asistent 

70.4645.130203292 
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O D AD AB M 
1 arlovo nám vstf 2 1, Roudnice n. L., PS v, 413 21 

ODB R DOPRAVY 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM, 30.03.2022 

videnčni ka pobytem na 

Na základě Vaši žádosti zasíláme výpis z evidenční karty výše jmenované osoby. 

Skupina Datum uděleni Datum ukončeni Důvod ukončeni 

AM 

Al 

A2 

A 

Bl 

B 

Aktuální stav bodového hodnocení osoby je O bodů . 

Osoba má 4 záznamy v přestupcích 

Výpis uzavřen ke dni 30.03 . 2022 . 

vydal dne 

iny vozidel: 

Harmonizované kódy 

79 (<=50cm3) 

KATEŘINA ČERNOSTOVÁ 

oprávněná úřední osoba 



1. 07.01.2013, nahlásil Policie Ceské republiky Praha, č.j.: lllllllllllllllllllll 
......... §125c/lf 8 361/2000 Sb., §21/5 361/2000 Sb.; 

Opatřeni z rozhodnuti: lllllllllllllllllllllllllllllll 
Policie Ceské republiky Praha rozhodl (č.j. ) o opatřeni: 
Uložena pokuta příkazem na místě, která nebyla zaplacena na místě. 
Sankce: pokuta 1500Kč 
Rozhodnuti nabylo právní moci 07.01.2013. 
Eviduje: ORP Praha, č.j. 111111111111111111111 
2. 02.09.2012, nahlásil Policie Ceské republiky Trutnov, č.j.: 

, §12Sc/1f 4 361/2000 Sb.; rychlost v obci naměř. 67km/h , 
361/2000 Sb.; 
Opatřeni z rozhodnuti: 
Policie české republiky Trutnov rozhodl (č.j. llllllllllllllllllllllllll:l o opatření: 
Uložena pokuta příkazem na místě. 
Sankce: pokuta 500Kč 
Rozhodnuti nabylo právní moci 02.09.2012. 
Eviduje: ORP Praha, č.j. 

3 . 25 .03.2011, nahlásil Policie Ceské republiky Praha , č.j.: 
, §22/1f 3 200/1990 Sb.; rychlost v obci naměř . 107km/h , 

361/2000 Sb.; 
Opatření z rozhodnuti: 
Policie české republiky Praha rozhodl (č.j . 

Uložena pokuta příkazem na mís tě. 

Sankce: pokuta 2500Kč 

Rozhodnuti nabylo právní lmlollclili2l7i.IOI5i.j2j0j1j1l.lllll 
Eviduje: ORP Praha, č.j . 

4. 05.01.2011, na hlás i l Policie české republiky Praha, č.j.: 
§4/c 361/2000 Sb . , §2 2/11 200/1990 Sb.; 
Opatření z rozhodnutí: 
Policie české republiky Praha rozhodl (č.j. 
Uložena pokuta pří kazem na místě, která nebyla zaplacena na místě . 

Sankce: pokuta 1 00 0Kč 

Rozhodnutí nabylo právní moci 05.01.2011. 
Eviduje: ORP Praha, č.j. 

o opatření: 

o opatření: 



.2. 
~ o 

$. 
"-
95 
Ověřovací doložka 

Změna datového formátu dokumentu v digitálnf podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb. 

Subjekt, který změnu datového formátu provedl: 

POLICIE ČESKt REPUBLIKY 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Nová Ves 
Nová Ves 185 
Nová Ves 

Datum vyhotovení: 

28.03.2022 -

Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla: 

pprap. Lukáš Klouček 

Zajišťovací prvek: 
bez zajišťovacího prvku 

Výsledek ověření: 

Původní datový fo rmát dokumentu 

PDF [application/ pdf] 



PI .z .: 
~. JED cf: 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
PODATEL A: 

DATIJM: 

v 

MET 
, , v 

YURADROUD I EN DL BEM 
odbor dopra vy 

Karlovo náměstí 21 4 I 3 21 Roudnice nad Labem 

Bc. Pavlina 
416850139 
epodatelna@_,roudnicenl.cz 

1.4.2022 L 

Záznam o určení oprávněné úřední osoby 

l 

_j 

v řízení spis.zn .••••••••• podle § 15 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ve věci označené výše uvedenou spisovou značkou je oprávněnou úřední osobou 

Bohuslava Jírovcová, vedoucí odboru dopravy, MěÚ Roudnice nad Labem 

a v případě nepřítomnosti je oprávněnou úřední osobou 

Michal Havlák, zástupce vedoucí odboru dopravy, MěÚ Roudnice nad Labem. 

Ve věci označené výše uvedenou spisovou značkou jsou dalšími oprávněnými úředními osobami k provádění 
úkonů správního orgánu (vyjma podepsání rozhodnutí ve věci) 

Pavlína Zajíčková, odbor dopravy, přestupky 

a 

Lenka Tomallová, odbor dopravy, přestupky. 

Určeni oprávněných úředních osob bylo 
provedeno v souladu s Organizačním 
řádem MěÚ Roudnice nad Labem 

..... p;,d;,;;. ;#~~db;,;;; ..... 
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l , ÚŘAD ROUDNI AD LABEM 
Karlovo náměstf 21, Roudnice n. L. , PSČ 413 21 

ODB R DOPRAVY 

-

DS 
Policie České republiky 
KŘP Středočeského kraje 
Dálniční oddělení Nová Ves 
Nová Ves 185 
277 52 Nová Ves 

Vyřizuje/linka Roudnice nad Labem 
Bc. Pavlina Zajlčková/139 2022-04-01 

Žádost o zaslání důkazních materiálů 

Žádáme Vás, na základě přestupkového řízení, o zaslání kameroyých záznamů, které jsou 
dle dokumentu Oznámení přestupku překročení nejvyšší dovolené Iosti ze dne 24. 3. 
~ako zajištěné důkazní prostředky k přestupku 
----. který se měl dopustit přestupku na dálnici D8 dne 24. 3. 2022 v 10:58 hodin. 

Děkujeme a jsme s pozdravem 

Bankovnl spojeni 
94-3484S30297AOJOO 

ICO 
00264334 

záznamů ev. dalších neposkytnutých záznamů týkajících se čj . 
pokud možno obratem. 

Telefon 
416 BSO lil 

J 

Bohuslav ~rovcová 
vedoucí od~~~ dopravy 
MěU Roudnice n. L. 

dfl\ce nad Lab 
Mlataký uřad Rou 

OdbOr dopravy 
- 3 -

Fax B-mail Internet 
416 BSO 111 ·2 cpodatolna@roudojcenl cz www.roudnicenl.cz 



DATOVÉ 
SCHRÁNKY 

Datová schránka: qdwbviv, Město Roudnice nad Labem , Karlovo 
náměstf 21, 41301 Roudnice nad Labem, CZ 

Doručenka datov , zprávy 
Předmět: 

ID zprávy: 

Datum a čas dodání: 

Datum a čas doručení: 04.04.2022 v 

Adresát: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Saních 1535, 15600 Praha 
5, CZ 

ID schránky: 2dtai5u 

Zmocnění: Nezadáno 

Odstavec: Nezadáno 

Naše číslo jednací: 

Naše spisová značka: 

Vaše číslo jednací: 

Vaše spisová značka : 

K rukám: 

Do vlastních rukou: 

Doručení fikcí zakázáno: 

Události zprávy: 

04.04.2022 

04.04.2022 

04.04.2022 

Nezadáno 

Nezadáno 

Nezadáno 

Nezadáno 

Ano 

Ne 

EVO: Datová zpráva byla podána. 

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky pnJemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena . 

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem př ístupu ke zprávě ve smyslu§ 
8, odst. 6 zákona č . 300/2008 Sb., v platném zněn í . Datová zpráva je nyní 
doručena . Případné dřívější datum doručen í fikcí nebo doručení dodáním do 
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno . 



str. 2 

any, povinen uhradit do 30 dnů 
. .. k ' 1) J·e J'menov á tku e ýši 5.000,- č (slov : pět ti fc korun ces yc ~.. .., 94_3484530297/01 00 var. symbol 

ode dne nabytí prá nf moci tohoto příkazu a to t~a ucet td MěÚ Roudnice nad Labem nebo 
pe . mhol - nebo v hotovosti ?a _rok a nu 'fický symbol. 

platebním příkazem. Při platbě je nutno žd uvádět vanabtlnf a spect 1 

Odůvodněni : 

.., · , d k t ce ve věci podezření ze spáchání prá nímu orgánu b la Policií CR postoupena sptsova o umen a 
přestupku podle 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 36112000 Sb. 

Z do"lé dokumentace vyplývá, že dne 24. 3. 2022 v 10:58 hodin řídil, . vozidlo značky 
Ford, regi trační značky-na dálnici 08. V prostoru 25 km dalmce D8 hlíd~ou ~ol!cie 
ČR, Dálniční oddělení ová Ves naměřena předmětnému vozidlu rychlost. 196, km/hod., prestoz~ J:~ 
tomto úseku obecnou úpravou pravidel provozu na pozemních komumkactch stanovena n~Jvysst 
dovolená rychlost jízdy 130 km/hod. Při zvážení možné odchylky měřicího zařízení ve vý~t +- 6 
km/hod. byla tedy jako nejnižší skutečná rychlost naměřena rychlost jízdy 190 km/hod., což Je o 60 
km/bod. vyšší, než je v konkrétním místě dovoleno. Řidič vozidla byl ztotožněn hlídkou zastaven a 
kontrolován v prostoru EXITu 18 při 18. km dálnice D8 ve směru na Prahu. Svým jednáním pan 

- ust. § 18 odst. 3 zákona č. 36112000 Sb., kde je uvedeno, že řidič motorového vozidla o 
maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, vozidla základní složky integrovaného 
záchranného systému a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/hod.; na silnici pro 
motorová vozidla rychlostí nejvýše ll O km/hod. a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km/hod. Řidič 
jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km/hod. 

Správní orgán při svém rozhodování vycházel zejména z oznámení přestupku postoupeného Policií 
ČR, Dálniční oddělení Nová Ves sepsaného na místě silniční kontroly, ve kterém e obviněný 
nevyjádřil a vlastnoručně jej podepsal, úředního záznamu ze dne 26. 3. 2022, kde je pop ána elá 
ud~lost,v ~ři kt .. eré~no p~e~~čení nejvyšší do~ol~~é rychl~sti vozi.dlem značky Ford, 
regtstracm znacky- ktere ndil udaJU uvedenych v evtdenční kartě ridi" e. 
Hlavními důkazy prokazujícími, že se obviněný uvedeného pře tupku dopu til, 
jsou: záznam o přestupku včetně fotodokumentace s naměřenou rychlostí 196 km/hod. před od t ním 
tolerance, ověřovací list č. 14 7/21 prokazující, že rychlost byla naměřena ověřen ' m m ři ím 
přístrojem a videozáznamy ze silniční kontroly řidiče a celé jízdy tomuto předcházejí í. Tímto j panu 

uvedený přestupek. 

Správní orgán zvážil všechny důkazy a dospěl k závěru, že obviněný svým j dnáním naplnil " hn 
znaky skutkové podstaty uvedeného přestupku. 

Vzhledem k tomu, ~e nenf pochyb o tom, ~e obviněný se přestupku dopustil vydal prá ní orgán 
příkaz o uložení výše uvedeného správního trestu. Za přestupek dle u st. § 125c 'od t. 1 pí m. f) b d 2 
zákona č. 36112000 Sb. se dle platných zákonO uloží pokuta od 5.000,- Kč do 10.000,- K a dl 125 
odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. se uloží zákaz činnosti spočívající v zákazu říz ní h 
motorových vozidel od šesti měsícO do jednoho roku. Dle ust. § 125c odst. 9) zákona č. 61 /2000 b. 
nelze od uložení sankce podle odstavc6 5 a 6 v rozhodnut( o přestupku upustit. 



Č.j tr. 3 

Při určen! 'še prá n!ho trestu přih léd l správnf or vaze a závažnosti přestupku, způsobu a 
okolnostem páchání pře tupku. V neprosp ihléd l právní orgán ke skutečnosti, 
že es ým jednáním dopustil přestupku - nedodržení nejvyšší dovo lené rychlosti, který má podstatný 
vliv na bezpečnost silničního provozu a~atistikách je řazen mezi nejčastější příčiny 

ážn 'ch dopravních nehod. Ve prospěcl----přihlédl správní orgán k údajům uvedených 
e ýpi u ze idenčnf kati , ze kterých vyp lývá, že za pos lední tři roky nemá žádný záznam 
přestupcfch. prá ní orgán tak dospě l k názoru, že k nápravě postačuje uložení pokuty na minimu 

určené azb kombinaci se zákazem řízení všech motorových vozidel také na minimu možného 
rozpětí a b lo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. Uložený správní trest je po zvážení všech 
okolností prá ním orgánem považován za odpovídající spáchanému skutku s tím, že bude mít 
dostatečn' preventi nf i represivní vliv na jednání obviněného jako řidiče do budoucna a ve svém 
důsledku zabrání opěto nému porušení zákona. 

Pře tu~n z nedbalosti, jak je uvedeno v ust. § 15 odst. 3. písm. b) zák. č. 250/2016 Sb., 
jeliko~ne ěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, 
ač to zhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

ydání příkazu je prvním úkonem v řízení, takže podle § 150 odst. 4) zák. 500/2004 Sb. v něm nelze 
uložit povinnost nahradit náklady řízení. 

Řidičský průkaz je obviněný povinen odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o přestupku. 

Podle ustanovení § 99 odst. 1) zákona č. 250/2016 Sb. má jmenovaný možnost po uplynutí poloviny 
doby správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel písemně 

požádat správní orgán, který mu tento zákaz činnosti vyslovil , o upuštěn í výkonu zbytku tohoto 
správního trestu. 

Správní orgán upozorňuje, že řízení motorových vozidel v době zákazu činnosti je kvalifikováno jako 
trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí ve smyslu § 337 odst. 1 p ísm. a) zákona ~. 40/2009 
Sb ., trestní zákoník, v platném znění. 

Po výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel neb p upu ~ tění 
od zbytku sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel rozh dn o 
vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na pi emnou žádo t 
osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle ust. § 94a zákona č. 361/2000 Sb., ve zn ní p zděfí h 
předpisů . Správní orgán upozorňuje, že po výkonu sankce je nezbytné požádat pří lu n ' ob ní 
úřad obce s rozšířenou působností o vráceni řidičského oprávnění v případě, ž p ·onání 
sa nkce hodlá řídit motorové vozidlo. 

Zdejší správní orgán upozorňuje účastníka řízení, že je možn e sprá ním orgán m 1. tupn 
dohodnout splátkový kalendář k úhradě uložené pokuty. Návrh podává u ě t k 'ho úřadu 
Roudnice nad Labem, Odbor ekonomický (dveře č. 12, tel. 416 850 l36), arlovo námě tí 21, 41 01 
Roudn ice nad Labem, kde je možnost osobně sjednat podmínky splát k. 



Č.j str. 4 

Poučení: 

:odle u t. 150 d t. ) zák. č . 500/2004 b. může obviněný proti přfkazu podat ~o 8 dnu, ode, dn~ 
Jeho doručení odp r zd j ftnu sprá nfmu orgánu. Včasným podáním odporu se př1kaz ruš1 a ř1zem 
pokračuje; to neplatí, b I-li podán nepřfpustný nebo opožděný odpor. Zpětvzetí odporu není přípustné. 

Pokud po podání odporu bude ydáno rozhodnutí, kterým bude obviněný uznán vinným z přestupku, 
bude mu, kromě správního trestu dále podle ust. § 95 odst. 1 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich uložena též povinnost nahradit náklady řízení (stanovené vyhláškou č. 520/2005 Sb., o rozsahu 
hotových výdaJů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o paušální částce 
nákladů řízení, v platném znění). 



Pl . Z .: 
. JED I: 
YŘIZUJE · 

TEL. · 
PODATEL A: 

DATUM: 

" M ~ T DI DNI i NAD LAB ~ M 
odbol' dopru vy 

Kurlovo námčsU 21, 41 J 21 Rou<.lnlcc mt<.l Lubem 

Bc. Pavlina ZE\IIčkovó 
4168 0139 
epodatelna@roudnicenl. 7 

6. 4. 2022 L 

PŘÍKAZ 

l 

_j 

Mě tský úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy jako příslušný správní orgán podle ust. § 124 odst. 
5. písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění (dále jen zákon č. 361/2000 Sb í 
oznámení o přestupku Policie ČR, Dálniční oddělení Nová Ves, č .j. 

- ze dne 29. 3. 2022 jakožto první úkon v řízení, podle ust. § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zák. č. 250/2016 Sb.) a ust. § 150 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve zněn í pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) rozhodl bez 
dalšího řízení vydat tento příkaz: 

I. Obvi -
se uznává vinným 

ze spáchání přestupku z nedbalosti dle§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 b. 

Dne 24. 3. 2022 v 10:58 hodin řídil pa~ozidlo značky Ford, registrační znač~ 
na dálnici D8. V prostoru 25 km dálnice D8 byla hlídkou Policie ČR, Dálniční oddělení ová e 
naměřena předmětnému vozidlu rychlost 196 km/hod ., přestože je v tomto úseku obecnou úpravou 
pravidel provozu na pozemních komunikacích stanovena nejvyšší dovolená rychlo t jízdy 1'"'0 mlhod. 
Při zvážení možné odchylky měřicího zařízení ve výši +- 6 km/hod. byla tedy jako nejniž í ut čná 
rychlost naměřena rychlost jízdy 190 km/hod., což je o 60 km/hod. vyšší, než je v konkrétním mí tě 
dovoleno. Řidič vozidla byl ztotožněn hlídkou zastaven a kontrolován v prostoru E ITu 1 při 1 . km 
dáLnice 08 ve směru na Prahu. Svým jednání~porušil u t. § 18 od t. zákona . 
36 I/2000 Sb. 

II. Za spácháni uvedeného přestupku se obviněnému ukládá správní trest: 

A) pokuta ve výli 5.000,-Kě (dle ust. § 125c odst. 5 písm. d) zákona č. 361/2000 b.), 

B) zákaz ěinnosti spoěfvtajfcf v zákazu ffzenf vlecb motorových vozidel na dobu 6 měsíců 
s úěinnostf od nabytí právní moci tohoto ro~hodnut( (dle ust. § 125c odst. 6 pí m. b) zákona 
č. 361/2000 Sb.). 



DATOVÉ 
SCHRÁNKY 

Datová schránka: qdwbviv, Město Roudnice nad Labem , Karlovo 
náměstl21 , 41301 Roudnice nad Labem , CZ 

Doručenka datov , zprávy 
Předmět: 

ID zprávy: 

Datum a čas dodáni: 

Datum a čas doručeni: 

Adresát: 

ID schránky: 

Zmocnění: Nezadáno 

Odstavec: Nezadáno 

Naše číslo jednací: 

Naše spisová značka: 

Vaše číslo jednací: 

Vaše spisová značka: 

K rukám: 

Do vlastních rukou: 

Doručení fikcí zakázáno: 

Události zprávy: 

07.04.2022 v 
07.04.2022 v 

17.04.2022 v 

17.04.2022 v 

Nezadáno 

Nezadáno 

Nezadáno 

Nezadáno 

Ano 

Ne 

EVO: Datová zpráva byla podána. 

EVS: Datová zpráva byla dodána do datové schránky pnjemce. Je-li 
p říjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena . 

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce , 
aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého 
oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 
300/2008 Sb., v platném znění) . Zpráva byla označena jako doručená fikcí. 
Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení 
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem . 

EV11 : Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 
300/2008 Sb., v platném zněni. Datová zpráva je nyní doručena. Případné 
d řívější datum doručeni fikci nebo doručeni dodáním do schránky orgánu 
veřejné moci nenf dotčeno. 



Věc: Plná moc 
pisová 
Praze 22. 4. 2022 

J 

značka: 

" t ký úř' d oudnice nad Labem 
odbor dopravy 
Karlovo náměstí 21 
413 21 Roudnice nad Labem 

tímto zmocňuji dle§ 33 odst. 2 písm. a), ve smyslu § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů a též ve 441 a násl. zák. č. 89 2 Sb., občanský 

POZ<lteJSllCh ~--' ·'-'·-~~--' ... ·" trvale bytem 
enívedeném 

Tato prostá plná moc je udělena pro všechny úkony s výjimkou doručování písemností. 

Dále souhlasím s tím, aby zmocněnec dále zmocnil třetí osobu v rozsahu, ve kterém je sám 
zmocněn. 

zmocnitel 
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