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Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

 
Působnost odboru dopravy a silničního hospodářství ve vztahu k občanům má charakter státní správy. 

Zajišťuje svoji činnost ve správním území obce Rýmařov, Břidličná, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá 

Morávka, Malá Štáhle, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle.  

Na úseku silničního hospodářství je výkon samosprávy prováděn na území obce Rýmařov a jeho místních částí 

Stránské, Ondřejov, Jamartice, Edrovice, Janovice a Janušov. 

  

Rozsah činnosti: 

 

Úsek autoškol 

(základní právní předpis - zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 

 příprava podkladů pro rozhodnutí o udělování a odejmutí registrace k provozování autoškol a veškeré 

změny související s registrací autoškol, 

 zpracování údajů o registrovaných autoškolách a provádění statistiky, 

 provádí kontrolní činnost autoškol zaregistrovaných MěÚ Rýmařov, 

 zajišťuje skladování protokolu pro zkoušky odborné způsobilosti, přezkoušení odborné způsobilosti, 

 organizačně zajišťuje zkoušky a přezkoušení odborné způsobilosti, 

 vedení evidence žadatelů zařazených do výuky a výcviku a evidenci žadatelů na zkoušky a na opravné 

zkoušky z odborné způsobilosti řízení motorových vozidel, 

 provádí kontrolu dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů autoškol,  

 zabezpečuje administrativní úkony spojené s prováděním archivace a skartace spisů dle vnitřních předpisů 

a právních norem, 

 zabezpečuje zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy na úseku autoškol a vede 

statistický přehled o vlastních výkonech a činnostech,  

 poskytuje metodickou, odbornou a konzultační pomoc občanům. 

 

Úsek evidence řidičů 

(základní právní předpis - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel) 

 zavádí údaje o řidičská oprávnění do počítačové evidence, 

 vede registr řidičů a neřidičů, vydává výpis z evidenční karty řidiče nebo neřidiče a vydává výpis bodového 

hodnocení, 

 eviduje přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích a provádí 

blokace ZŘMV, 

 zpracovává veškerou agendu související s bodovým hodnocením a evidenci přestupků, 

 vede správní řízení pro rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu, 

 zpracovává podklady pro Státní zastupitelství, 

 přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu a vydává řidičské průkazy, po zkouškách nebo po rozšíření 

řidičského oprávnění, výměnu řidičských průkazů ze zákona nebo z důvodu změn údajů v řidičském 

průkazu, 

 výdej a výměna mezinárodního řidičského průkazu, 

 vydání náhradních dokladů řidičského průkazu, 

 výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo státy EU, 
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 odnětí a vrácení řidičských oprávnění, 

 odnětí a vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů, 

 shromažďuje podklady a zaznamenává do řidičského průkazu osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vede 

o tomto evidenci,  

 spolupracuje s orgány státní správy pro účely trestního a přestupkového řízení, 

 zabezpečuje administrativní úkony spojené s prováděním archivace a skartace spisů dle vnitřních předpisů 

a právních norem,  

 zabezpečuje zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy na úseku řidičských 

průkazů a vede statistický přehled o vlastních výkonech a činnostech,  

 zabezpečuje činnost a plní povinnosti v rámci funkce "správce dat centrálního registru řidičů, projekt 

Eliška" dle metodických pokynů vydaných Ministerstvem dopravy ČR, 

 zabezpečuje výběr správních poplatků podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

 zpracovává podklady a vydává paměťové karty do digitálních tachografů. 

 

Úsek registru vozidel 

(základní právní předpis - zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů výše uvedeného zákona) 

 vykonává specializované činnosti na úseku dopravně správních agend v oblasti schvalování technické 

způsobilosti jednotlivého vozidla k provozu na pozemních komunikacích,  

 registruje silniční a zvláštní vozidla, 

 zapisuje změny vlastníka nebo provozovatele vozidel, 

 provádí zápis a výmaz zástavního práva, 

 zapisuje změny údajů,  

 vyřazuje silniční a zvláštní vozidla z provozu a vyznačuje zánik silničních a zvláštních vozidel, 

 provádí vývoz silničního a zvláštního vozidla, 

 vyplňuje a vydává duplikáty dokladů k vozidlům (technický průkaz silničního vozidla, technický průkaz 

zvláštního vozidla, osvědčení o registraci silničního vozidla, osvědčení o registraci zvláštního vozidla, 

technické osvědčení samostatného technického celku), 

 zpracovává podklady pro rozhodnutí a rozhoduje ve správním řízení o schválení technické způsobilosti 

přestavby silničního vozidla, včetně následných úkonů až po zápis do registru silničních vozidel, 

 uděluje oprávnění k provozování stanice měření emisí, 

 provádí kontrolní činnost na úseku dopravně správních agend včetně řízení při porušení zákona a kontrolní 

činnost u stanic měření emisí,  

 provádí zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy na úseku 

dopravně správních agend, vede přehled o vlastních výkonech a činnostech,  

 vede evidenci jednotlivých žádostí, vydává tabulky registračních značek silničních a zvláštních vozidel, 

registračních značek na přání a registračních značek na nosné zařízení, 

 vydává kontrolní nálepky STK, 

 provádí výdej dat z Centrálního registru vozidel, 

 zabezpečuje činnost a plní povinnosti v Centrálním registru vozidel dle metodických pokynů vydaných 

Ministerstvem dopravy,  

 zabezpečuje administrativní úkony spojené s prováděním archivace a skartace spisů dle vnitřních předpisů 

a právních norem,  

 poskytuje odbornou, metodickou a konzultační pomoc občanům, obcím, podnikatelským subjektům, 

spolupracuje se státními orgány, 

  zabezpečuje výběr správních poplatků podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

 vybírá a vede evidenci poplatků na podporu sběru autovraků dle ust. § 37e) zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Úsek taxislužby 
(základní právní předpis - zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích 

vyhlášek) 

 taxislužba – průkaz způsobilosti řidiče, přepravní podmínky provozování, přidělení a vystavení evidenčního 

čísla a odebrání způsobilosti řidiče pominou-li důvody pro jeho vydání, 

 vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče taxislužby, 

 vede evidenci na úseku taxislužby a zpracovává podklady pro výkon státního odborného dozoru, 

 provádí zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy. 

 
Úsek správního řízení – dopravní přestupky  

(základní právní předpis - zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 

 projednání a zpracování podkladů pro rozhodnutí v přestupkovém řízení proti bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu,  

 projednání a zpracování podkladů pro rozhodnutí v přestupkovém řízení u přestupků, dle § 23/1f, zákona 

o přestupcích, 

 projednání přestupků v blokovém řízení, 

 posuzování podaných odvolání, provádění úkonů souvisejících s odvoláním případně postoupení spisového 

materiálu odvolacímu orgánu, 

 výpisy pro pojišťovny o způsobu vyřízení přestupků, 

 projednává a zpracovává podklady pro rozhodnutí o upuštění zbytku trestu zákazu činnosti řízení 

motorových vozidel podle přestupkového zákona, 

 zabezpečuje administrativně evidenci všech uložených pokut a předává všechny podklady na odbor 

finanční. Je odpovědný za důslednou kontrolu všech ukládaných pokut do odevzdání vymáhacímu oddělení 

na finančním odboru,  

 zabezpečuje administrativní úkony spojené s prováděním archivace a skartace spisů dle vnitřních předpisů 

a právních norem,  

 projednání přestupkového řízení dle zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, 

 provádí zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy, 

 projednání a zpracování podkladů pro rozhodnutí o přestupkovém řízení dle zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

 projednání a zpracování podkladů pro rozhodnutí o přestupkovém řízení dle § 34e, zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

 projednání a zpracování podkladů pro rozhodnutí o přestupkovém řízení dle § 42a, 42b, zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úsek silničního hospodářství 

(základní právní předpis - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a platných prováděcích vyhlášek)  

oblast výkonu státní správy (přenesená působnost) na území obcí Rýmařov, Břidličná, Dolní Moravice, Horní 

Město, Jiříkov, Malá Morávka, Malá Štáhle, Ryžoviště, Stará Ves, Tvrdkov a Velká Štáhle 

 

 vydává koordinovaná stanoviska, vyjádření k veškeré činnosti týkající se odvětvové působnosti,  

 spolupracuje při přípravě koncepce silničního hospodářství pro správní obvod města Rýmařov; vyjadřuje se 

k přípravě investičních akcí, 
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 vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací, 

 povoluje připojování na silnice II. a III. třídy a na místní komunikace, 

 povoluje zařazení nebo vyřazení pozemní komunikace do kategorie silnice nebo místní komunikace, 

 povoluje uzavírky a objížďky na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných 

účelových komunikacích, 

 povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací, 

 povoluje výjimky ze zákazu činnosti v ochranném pásmu silnic II. a III. tříd, 

 zjišťuje zdroje ohrožení a rušení silnic II. a III. třídy a místních komunikací rozhoduje o jejich odstranění, 

 vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tříd, místních komunikací 

a veřejně přístupných účelových komunikací, 

 projednává přestupkové řízení ve věcech silnic II. A III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací, 

 uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanoviska v územním řízení, 

 prošetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty na úseku silničního hospodářství v rámci své 

působnosti, 

 projednává s Policií ČR DI užití a rozmístění dopravních značek, dopravních zařízení a reklamních poutačů, 

 stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu, užití zařízení pro provozní informace na silnicích 

II. a III. třídy a na místních komunikacích v rámci své působnosti, 

 posuzuje podaná odvolání, provádí úkony, související s odvoláním včetně postoupení spisového materiálu 

s komentářem odvolacímu orgánu, 

 spolupracuje s ostatními orgány státní správy a zajišťuje součinnost i s obcemi,  

 zabezpečuje administrativní úkony spojené s prováděním archivace a skartace spisů dle vnitřních předpisů 

a právních norem, 

 zabezpečuje zpracování statistických údajů souvisejících s výkonem státní správy a vede statistický přehled 

o vlastních výkonech a činnostech, 

 zabezpečuje úkoly v případě havárií, živelných pohrom a kalamit dle statutu Integrovaného záchranného 

systému, 

 poskytuje odbornou, metodickou a konzultační pomoc občanům, obcím, podnikatelským subjektům, 

spolupracuje státními orgány, 

 zabezpečuje výběr správních poplatků ze silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, 

poplatků za provedení zkoušky odbornosti,  

 

oblast výkonu samosprávy na území obce Rýmařov a jeho místních částí Stránské, Ondřejov, Jamartice, 

Edrovice, Janovice a Janušov 

 

 vydávání povolení k vyhrazenému parkování na místních komunikacích, 

 vydává povolení k vjezdu na místní komunikace, tam kde je umístěno DZ „Vjezd povolen MěÚ Rýmařov“, 

 zajišťuje pro žadatele vyjádření a podmínky vlastníka místních komunikací, kterým je město Rýmařov ve 

věcech žádostí podaných u silničního správního úřadu podle ust. § 10, 24, 25 odst. 6 písm. c, bodu 1, 2, 4, 

5, 6, písm. e, f, g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 zajišťuje za vlastníka MK dopravní značení na území Města Rýmařov, jeho instalaci a provedené práce 

přebírá, 

 sleduje plnění rozpočtu na úseku dopravního značení,  

 zajišťuje činnost komise dopravy a silničního hospodářství, 

 podílí se na tvorbě obecně závazných vyhlášek a nařízení města Rýmařov, 

 zabezpečuje výběr místních poplatků podle OZV města Rýmařov č. 06/2015, o místních poplatcích 

a nařízení města Rýmařov č. 02/2013, o placeném stání na místních komunikacích. 
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Rada města Rýmařov pověřila odbor dopravy a silničního hospodářství k projednání přestupků podle: 

 

 § 125c, § 125d, § 125f  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 § 42a, § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

 § 83, § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 § 2 odst. 2 písm. e), f), odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 


