
 
 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Mariánské nám. 2/2, 
110 01 Praha 1  
 
Č.j. MHMP 620269/2019/Vav  

V 29. dubna 2019 
Omluvenka z ústního jednání 
 

Správní orgán mě předvolal ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 
písm. f) bod 3 zákona o silničním provozu, pro porušení ust. § 4 písm. c) uvedeného zákona, 
kterého jsem se měl dopustit tím, že jsem dne 15.03.2019, v 08:35:37 hodin, řídil v provozu na 
pozemních komunikacích v Praze 4, ul. K Ryšánce, ve směru jízdy od ul. Branická k ul. Zelený 
pruh, motorové vozidlo tov. zn. Škoda Octavia, reg. zn. přičemž jsem v prostoru 
114,6 metrů od domu č. 16, místa, kde v té době prováděl orgán Policie ČR kontrolu rychlosti 
jízdy, měl projíždět rychlostí 60km/h, přestože je v tomto úseku místní úpravou provozu na 
pozemních komunikacích dovolena nejvyšší rychlost 30 km/h. Při zvážení možné odchylky 
měřícího zařízení ve výši ± 3 km.h-1, mi tedy měla být, jako nejnižší skutečná rychlost, 
naměřena rychlost jízdy 57 km/h, což je o 27 km/hod vyšší, než je v konkrétním místě dovoleno.  

 
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního 

řízení (dále také „správní orgán“), v přenesené působnosti podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle 
ust. § 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, proti 
mě dne 11.04.2019 podle ust. § 78 odst. 1, 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, zahájil řízení ve výše uvedené věci a předvolal mě v souladu s ust. § 
80 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky předvolává k ústnímu jednání o přestupku, které 
nařizuje na den 21.05.2019 v 08:00 hodin. Jednání se uskuteční na adrese Praha 4, Na Pankráci 
1685/17, 4. patro, v jednací místnosti č. 4.059. 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že jsem v týdnu od 20.5.2019 do 25.5.2019 na společném 
sportovním soustředění, které jsem se přihlásil a uhradil zálohu již 14. března 2019, a následně 
doplatek uhradil dne 5.4.2019, nemohu se dostavit ve výše uvedeném termínu k ústnímu 
jednání. Omluvu posílám bezodkladně poté, co jsem si u pořadatele ověřil, že není možné mou 
účast zrušit bez toho, aniž by došlo k propadnutí zaplacených finančních prostředků, což by mi 
způsobilo škodu ve výši 5.940,- Kč, stejně tak není možné se uvolnit pouze na 21.5.2019, neboť 
program je závislý na přítomnosti všech účastníků.  
 
 Žádám správní orgán o sdělení, zda je tato forma omluvy pro správní orgán dostatečná 
a stanovení náhradního termínu ústního jednání.  
 
Děkuji  


