MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OKRESNÉ RIADITEESTVO POLICAJNÉHO ZBORÜ V BRATISLAVE I
OKRESNY DOPRAVNY INSpEKTORÁT V BRATISLAVE I
Oddelenie bezpecnosti cestnej premávky
Lermontovova ul. c.l, 812 13 Bratislava

C.p.: ORPZ-BAI-ODI1-38/2017-PB

Bratislava 29. marca 2017

Rozhodnutie o zadrzaní vodicského preukazu
Okresny dopravny inspektorát Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Bratislave I
ako orgán príslusny podl'a § 71 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
£. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorych zákonov vznení
neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon o cestnej premávke") a podl'a § 47 zákona
c. 71/1967 Zb. o správnom konaní vznení neskorsích predpisov (d'alej len ,,správny

poriadok") vydáva toto

rozhodnutie

Vodicsky preukaz evidenSné císlo SB 471346, vydany na skupiny A, B Dopravnym
inspektorátom vBanskej Bystrici, dña 04.01.2000, ktorého drzitel'kou je Aleña
Kochmanová, narodená 21.06.1970, trvale bytom Starohorská c. 54, Banská
Bystrica zadrzany dña 13.02.2017 v zmysle § 71 ods. 1 zákona o cestnej premávke
nebude menovanej vráten^ pred konecnym vykonom rozhodnutia,

nakol'ko vodi5ka nepreukázala, ze právoplatnú a vykonatel'nú pokutu ulozenú v blokovom
konaní zaplatila v lehote do 15 (slovom patnásf) dní odo dña jej ulozenia.

Odóvodnenie

Dña 13.02.2017 bol vodicke Aleñe Kochmanovej podl'a ustanovenia § 71 ods. 1 zákona
o cestnej premávke zadrzany vodiésky preukaz, nakol'ko dña 13.02.2017 v case
o 02.30 hodine viedla osobné motorové vozidlo továrenskej znacky Skoda Octavia
evidencného aisla BL 322 BU, v Bratislave po Prazskej ulici, pricom neuposlúchla pokyn
vyplyvajúci z dopravnej znacky alebo dopravného zariadenia. Svojím konaním porusila
ustanovenie § 3 ods. 2 písm. b) zákona o cestnej premávke, co zakiadá jeho zodpovednost' za
priestupok podfa § 22 ods. 1 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorsích predpisov.

^ Následne ako vodicka motorového vozidla, ktorému bola v blokovom konaní za

priestupok hliadkou Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Bratislave I, odboru
poriadkovej polície, Obvodného oddelenia PZ Bratislava Staré Mesto - zapad ulozená
bloková pokuta blokom na pokutu nezaplatenú na mieste, evidencné císlo bloku 11080379, vo

vyske 60,- eur (slovom sest'desiat eur), ktory si vodicka Aleña Kochmanová prevz'ala,

nepreukázala, ze tuto zaplatila v lehote do 15 (slovom patnást') dní odo dña jej ulozenia.
Vzhl'adom na uvedené bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

V zmysle § 71 ods. 5 zákona o cestnej premávke sa zadrzany vodicsky preukaz vráti jej
drzitel'ke az po vykone rozhodnutia. Pri rozhodovaní správny orgán vychádzal z predlozeného
dókazu, ktorymjeblok na pokutu nezaplatenú namieste.

POUCENIE: Proti tomuto rozhodnutiu sa mozno odvolat' do 15 dní od jeho oznámenia na
Krajsky dopravny inspektorát Krajského riaditel'stva Policajného zboru v Bratislave
prostredníctvom Okresného dopravného inspektorátu Okresného riaditel'stva Policajného
zboru v Bratislave I, Lermontovova ul. c. 1,812 13 Bratíslava, správneho orgánu, ktory toto
rozhodnutie vydal. Podl'a ustanovenia § 141 ods. 5 písm. a) zákona NR SR c. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke v znení neskorsích predpisov odvolanie proti rozhodnutiu o zadrzaní
vodicského preukazu nema odkladny úcinok. Toto rozhodnutie je podl'a § 6 a nasledujúcich
ustanovení zákona NR SR c. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, preskúmatel'né
súdom. Návrh na jeho preskúmanie je mozné podaf az po vyuzití riadneho opravného
prostriedku.

npor. Ing. Daniela Paliderová
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