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1. Identifikační číslo




2. Kód




3. Pojmenování (název) životní situace


Upuštění od zbytku výkonu správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel


4. Základní informace 
k životní situaci 


Upustit od zbytku výkonu správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel lze pouze, pokud osoba svým způsobem života prokázala, že další výkon trestu není potřebný.


5. Kdo je oprávněn
 v této věci jednat (podat žádost apod.)


Oprávněnou osobou k jednání je osoba, které uplynula nejméně polovina správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.


6. Jaké jsou podmínky
 a postup pro řešení životní situace 


Podání žádosti o upuštění od zbytku výkonu správního trestu poté, 
co uplynula nejméně polovina trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze 
od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


Podáním písemné žádosti, kterou lze podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který správní trest uložil.


8. Na které instituci životní situace řešit


Magistrát města Frýdku-Místku

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravně správních agend
Politických obětí 2478, Frýdek-Místek
Přepážkové pracoviště, 3. nadzemní podlaží
Telefon: +420 558 609 638 nebo kl. 610
Úřední dny: pondělí, středa 8.00 – 17.00, čtvrtek 8.00 – 15.00


10. Jaké doklady
 je nutné mít s sebou


Žádost musí být doložena:

1. platným dokladem totožnosti žadatele

2. rozhodnutím nebo příkazem, kterým byl žadateli uložen správní trest, nebo rozsudkem, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, 

3. dokladem o uhrazení pokuty, pokud byla uložena spolu 
se zákazem činnosti, popř. rozhodnutím o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty 
(tzv. splátkovým kalendářem, který vystavuje Oddělení místních daní 
a poplatků Finančního odboru Magistrátu města Frýdku-Místku.)


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


„Žádost o upuštění od zbytku výkonu správního trestu zákazu činnosti“ je k dispozici na pracovišti Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend nebo ke stažení na internetových stránkách města Frýdku-Místku:  http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/tiskopisy-materialy/

Není nutno použít formulář, tento slouží jako vzor žádosti. (Údaje v něm uvedené jsou pro podání žádosti povinné.)


12. Jaké jsou poplatky
 a jak je uhradit


Není stanoven


13. Jaké jsou lhůty 
pro vyřízení


30 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


Nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


Pokud bude žadateli vyhověno, je povinen, pokud chce obdržet řidičský průkaz, požádat o vrácení řidičského oprávnění
viz. Životní situace „Vrácení řidičského oprávnění“ dostupné na: www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/zivotni-situace


16. Elektronická služba, kterou lze využít


Žádost o upuštění od zbytku výkonu správního trestu zákazu činnosti lze zaslat i elektronickou formou, pokud je podpis žadatele ověřen podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Doklad totožnosti žadatel nepřikládá.


17. Podle kterého právního předpisu 
se postupuje


• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy


• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky


Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti


Nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy




22. Další informace




23. Informace
 o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů 
nebo v jiné formě


www.mdcr.cz

www.portal.gov.cz/obcan/

24. Související životní situace a návody
jak je řešit


www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/zivotni-situace

25. Za správnost popisu odpovídá útvar


Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravně správních agend


26. Kontaktní osoba


Iva Minarčíková, referent


27. Popis je zpracován podle právního stavu
 ke dni


1. 9. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován


1. 9. 2019

29. Datum konce platnosti popisu


Není stanoven

30. Případná upřesnění
 a poznámky k řešení životní situace





