Odbor dopravy

Vedoucí odboru
Oddělení dopravně správních agend
vedoucí oddělení
referent - přestupkové řízení
referent - přestupkové řízení
referent - přestupkové řízení
referent - přestupkové řízení
referent - přestupkové řízení
referent - přestupkové řízení
referent - registru řidičů
referent - registru řidičů
referent - registru řidičů
referent - administrativa

Oddělení registru silničních vozidel, zkušebních
komisařů a silničního hospodářství
vedoucí oddělení
referent - registru silničních vozidel
referent - registru silničních vozidel
referent - registru silničních vozidel
referent - technik silničních vozidel
referent - technik silničních vozidel
referent - zkušební komisař
referent - zkušební komisař
referent - silničního hospodářství
referent - silničního hospodářství
referent - silničního hospodářství
referent - pokladní

Působnost odboru





příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu města, sledování jeho plnění;
plnění dílčích úkolů spojených s inventarizací majetku města;
legislativní činnost v oblasti působnosti odboru;
příprava podkladů pro jednání orgánů města.

Oddělení dopravně správních agend:


výkon přenesené působnosti dle zákona č. 250/2016 Sb., dle zákona č. 283/2017 Sb., dle zákona č.
361/2000 Sb., dle zákona č. 168/1999 Sb., dle zákona č. 56/2001 Sb., dle zákona č. 247/2000 Sb.,
dle zákona č. 280/2009 Sb., dle zákona č. 99/1963 Sb., spočívající zejména v:
- řízení podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
- řízení podle zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích;
- řízení o přestupcích podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla, podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle zákona o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- řízení podle správního řádu;
- řízení o zadržených řidičských průkazech;
- příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu města, sledování jeho plnění;
- vedení registru přestupků řidičů a z něho pořizování výpisů;
- vydávání řidičských průkazů (národních i mezinárodních);
- vydávání digitálních karet;
- řízení o navrácení pozbytých řidičských oprávnění;
- řízení o pozbytí odborné způsobilosti po dosažení 12 bodů;
- poskytnutí údajů umožňujících posoudit spolehlivost fyzické osoby na základě žádosti;
- řízení o způsobilosti řidiče;
 vyřizování došlé a odchozí pošty;
 plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.

Oddělení registru silničních vozidel, zkušebních komisařů a silničního
hospodářství:




výkon přenesené působnosti dle zákona dle zákona č. 56/2001 Sb., dle zákona č. 361/2000 Sb., dle
zákona č. 247/2000 Sb., spočívající zejména v:
- vedení registru silničních vozidel;
- schvalování technické způsobilosti vozidel (vydání rozhodnutí o technické způsobilosti
vozidla);
- schvalování technické způsobilosti vozidel (stavba, přestavba);
- přezkušování řidičů a absolventů autoškol;
- posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku;
- řízení o způsobilosti řidiče;
- vykonávání státního odborného dozoru v autoškolství;
výkon přenesené působnosti dle zákona č. 13/1997 Sb., dle zákona č. 111/1994 Sb. a dle zákona
č. 183/2006 Sb., spočívající zejména ve:
- správě a dohledu nad stavem silnic II. a III. třídy a místních komunikací;
- stanovování dopravního značení na sil. II., III. třídy a místních komunikací;
- vydávání stavebních povolení na sil. II., III. třídy a místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací; (výkon činnosti speciálního stavebního úřadu);
- vydávání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace;
- projednávání přestupků na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb.;

vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech
silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost speciálního
stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,
- vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na
neveřejné účelové komunikaci,
- uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v
územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
- rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení
místní komunikace z této kategorie na území města Rakovník;
- vykonává funkci dopravního úřadu města pro taxislužbu;
- vydávání stanoviska k žádostem o koncesovanou živnost taxislužba;
- vykonávání státního odborného dozoru v taxislužbě;
- vydávání a odnímání oprávnění k provozování stanice měření emisí;
- vykonává státní dozor nad činností stanic měření emisí;
zajišťuje hotovostní příjmy města v pokladně;
řízení podle správního řádu;
plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízených.
-





Působnost odboru je promítnuta v pracovních náplních jednotlivých referentů, vedoucích
oddělení a vedoucího odboru.

Při své činnosti se odbor řídí zejména těmito právními předpisy:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě;
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla);
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;
Zákon 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);
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel;
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;
Vyhl. MV ČR č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích;
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích;
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Veškeré vyjmenované předpisy v platném znění.

