Organizační řád od 01.09.2020
Příloha č.2G – Odbor dopravně správních agend

Odbor dopravně správních agend (ODSA)
Vedoucí odboru
- řídí, kontroluje a koordinuje činnost odboru;
- dohlíží na splnění všech úkolů;
- je odpovědný za hospodaření kapitol odboru, přípravu podkladů pro rozpočet;
- je zodpovědný za spolupráci s ostatními odbory a orgány;
- připravuje materiály pro jednání rady a zastupitelstva, popřípadě dalších orgánů města, dle pokynů
nadřízených se účastní jejich jednání;
- podílí se na tvorbě vnitřních předpisů;
- navrhuje pracovní náplň zaměstnanců odboru a odpovídá za její aktualizaci;
- připravuje podklady k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v oblasti svěřené činnosti;
- vyřizuje připomínky, podněty a stížnosti zastupitelů, občanů a odborných komisí;
- plní úkoly a nařízení stanovené tajemníkem MěÚ Žatec;
Výkon státní správy dle:
- zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek,
- zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek,
- zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích
vyhlášek
- zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek,
- zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, včetně prováděcích vyhlášek,
- zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů,
Projednávání přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dle:
- § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů.
- § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- § 53 odst. 2 písm. e) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- § 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.
- § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve
věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou přestupků, k
jejichž projednávání je příslušný celní úřad.
Registr vozidel
Výkon státní správy a státního dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a
o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, zejména:
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-

rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v
registru,
přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a
vydává tabulky s registrační značkou,
vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení
silničního vozidla,
rozhoduje o trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního vozidla,
schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a
technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li
se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu.

Registr řidičů
Výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení
řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
- vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských
průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
- vyměňuje řidičské průkazy členského státu, řidičské průkazy vydané cizím státem podle § 116,
- zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a
oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
- vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
- provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o
odečtu bodů,
- projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém
hodnocení,
- informuje orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu na
potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání,
1. o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se řízení
motorových vozidel během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na
potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,
2. o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během zkušební doby tohoto
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního
stíhání zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo o tom, že se
má za to, že se osvědčila; zároveň obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje orgán
činný v trestním řízení o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost.
Výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:
- objednává u ministerstva paměťové karty podniku a paměťové karty dílny,
- vydává a odebírá paměťovou kartu podniku a paměťovou kartu dílny,
- předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet podniku a
paměťových karet dílny, objednává u ministerstva paměťové karty vozidla a paměťové servisní
karty,
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Výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, včetně prováděcích vyhlášek,
v těchto oblastech:
- rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče.
Zkušební komisař
Výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
včetně prováděcích vyhlášek zejména
- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
- zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky.
Silniční hospodářství a doprava
Výkon státní správy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek:
- působnost dopravního úřadu v oblasti taxislužby a městské autobusové dopravy.
Výkon státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích
vyhlášek v těchto oblastech:
- pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
- vydává speciální označení vozidel
- provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
- stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace
na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci.
Výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:
- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
- vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
Výkon působnosti silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:
- vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných
účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský
úřad,
- vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné
účelové komunikaci,
- projednává přestupky podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikacích, s výjimkou přestupků, k jejichž projednání je příslušný celní
úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání přestupků podle § 42a odst. 4 písm. e) a § 42b odst. 1
písm. u) a v) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu
bylo provedeno kontrolní vážení,
- uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním
řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
- rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní
komunikace z této kategorie,
- vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací.
Zajištění financování městské autobusové dopravy v Žatci, úhrada a vystavování faktur odboru na části
kapitoly 710.
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Přestupky
Projednávání přestupků dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dle:
- ustanovení § 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.
- dle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění pozdějších předpisů.
- dle ustanovení § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Spolupráce s Městské policií Žatec v oblasti řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích.
Projednávání přestupků podle § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s
výjimkou přestupků, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad.

Ing. Helena Šmeráková
tajemnice MěÚ Žatec
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