
 
 

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

V Buštěhradu 2. května 2019 
Dotaz k výzvě k doplnění omluvy z 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 , 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. 
 
 Na základě výše uvedeného předvolání jsem dne 29.4.2019 správnímu orgánu zaslal 
omluvu, že jsem v době nařízeného ústního jednání, konkrétně v době od 20.05.2019 do 
25.05.2019, na společném sportovním soustředění, na které jsem se přihlásil a již uhradil.  
 
 Na základě této omluvy mne dne 2.5.2019 správní orgán vyzval k doložení uvedené 
skutečnosti. S ohledem na ustanovení § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, který 
omluvu z ústního jednání specifikuje pouze tak, že „nemůže-li (předvolaná osoba) tak ze 
závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se s uvedením důvodů správnímu orgánu 
omluvit“ jsem předpokládal, že jsem učinil vše, co jsem měl dle platné legislativy učinit.  Pokud 
správní orgán požaduje další doložení tvrzené skutečnosti, žádám tedy o sdělení, jakou formou 
požaduje doložení této skutečnosti, společně s odkazem na příslušné ustanovení zákona, které 
jej definuje, neboť si nejsem vědom žádného dalšího zákonného ustanovení, které by 
požadovalo více než jsem učinil, tedy bezodkladné sdělení důvodu omluvy, což jsem učinil.
  



Zároveň považujte toto sdělení jako čestné prohlášení, že výše uvedené skutečnosti jsou 
pravdivé.  
 

Nad rámec uvedeného správnímu orgánu sděluji, že se v žádném případě nechci 
vyhýbat správnímu řízení a chci využít svých práv, v souladu se správním řádem. A to tedy 
nejen účasti na ústních jednáních, ale i vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí.   

 
 
 


