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Porušení předpisů o provozu na pozemních 
komunikacích  

 
(Přestupek/trestný čin podle ustanovení) 

Počet 
bodů

Pokuta ve správním řízení 
(Kč) 

 
(Trest v trestním řízení)

Zákaz činnosti 
(ZČ)

Bloková 
pokuta (Kč)

při dopravní nehodě, při které byla způsobena 
na některém ze zúčastněných vozidel včetně 
přepravovaných věcí nebo na jiných věcech 

hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené 
nezastavení vozidla a prokázání totožnosti 

navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo 
neohlášení dopravní nehody policistovi nebo 
nedovolené opuštění místa dopravní nehody 

nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní 
nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 

nebo po ohlášení dopravní nehody  
(§ 22/1 j)) 

3 2 500 - 5 000 
1 měsíc–6 měsíců 

(spáchá-li 2x 
a vícekrát v průběhu 

1 roku) 
do 1 000 

držení telefonního přístroje nebo jiného 
hovorového nebo záznamového zařízení v ruce 

nebo jiným způsobem při řízení vozidla  
(§ 22/1f) bod1) 

3 1 500–2 500 1 000 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti 
stanovené zákonem nebo dopravní značkou 

o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více 
mimo obec  

(§ 22/1f) bod3) 

3 2 500–5 000 
1 měsíc–6 měsíců  

(spáchá-li 2x 
a vícekrát v průběhu 

1 roku 
2 500 

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce 
v případech, kdy je řidič povinen tak učinit  

(§ 22/1f) bod6) 
3 2 500–5 000 

1 měsíc–6 měsíců  
(spáchá-li 2x 

a vícekrát v průběhu 
1 roku 

2 500 

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem 
z jednoho jízdního pruhu do druhého  

(§ 22/1l)) 
3 1 500–2 500 ------- 2 000 

překročení povolených hodnot stanovených 
zvláštním právním předpisem při kontrolním 

vážení vozidla podle zvláštního právního 
předpisu  

(§ 23/1k)) 

3 do 10 000 6 měsíců–1rok ------ 

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu 
nebo v takové době po požití alkoholu, po 
kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při 

zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši 
menší nebo rovné 0,3 ‰  

(§ 22/1c)) 

3 10 000–20 000 6 měsíců – 1 rok ------ 

nedovolená jízda po tramvajovém pásu  
(§ 22/1l) 2 1 500–2 500 ------- 2 000 

porušení povinnosti být za jízdy připoután 
bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou 

přilbu  
(§ 22/1l)) 

2 1 500–2 500 ------- 2 000 

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku 
nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 

§ 6  
(§ 22/1l)) 

2 1 500–2 500 ------- 2 000 

neoznačení překážky provozu na pozemních 
komunikacích, kterou řidič způsobil  

(§ 22/1l)) 
2 1 500–2 500 ------- 2 000 

porušení ustanovení o omezení jízdy některých 
vozidel  

(§ 22/1g)) 
2 2 500–5 000 

1 měsíc–6 měsíců  
(spáchá-li 2x 

a vícekrát v průběhu 
1 roku) 

2 500 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti 
stanovené zákonem nebo dopravní značkou 

o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 
km/h mimo obec  
(§ 22/1f) bod 4) 

2 1 500–2 500 ----------- 1 000 

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro 
motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo 
motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo 
technický stav neumožňuje dosažení rychlosti 

nejméně 80 km/h  
(§22/1l) 

1 1 500–2 500 ------- 2 000 

neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu  
(§ 22/1l) 1 1 500–2 500 ------- 2 000 

porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení 
vozidla  

(§ 22/1l) 
1 1 500–2 500 ------- 2 000 

porušení povinnosti vyplývající ze značky 
„Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“  

(§ 22/1l) 
1 1 500–2 500 ------- 2 000 

porušení povinnosti vyplývající ze zákazové 
nebo příkazové značky (kromě výše uvedených 
případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti 
stanovené dopravní značkou, porušení zákazu 

předjíždění stanoveného dopravní značkou 
a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 

29 - zákaz stání)  
(§ 22/1l) 

1 1 500–2 500 ------- 2 000 

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla 
modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním 

zvukovým výstražným znamením  
(§ 22/1l) 

1 1 500–2 500 ------- 2 000 

neoprávněné užití zvláštního výstražného světla 
oranžové barvy  

(§ 22/1l) 
1 1 500–2 500 ------- 2 000 

Sazebník za porušení předpisů o provozu na 
pozemních komunikacích

 
4. 7. - blok 17 (ulice Letecká – od Joštovy po kasárna, Letecká – k Mechanice, Dolní 

– od přejezdu k Železárnám, nadjezd Vitana, Kojetínská – chodník, Kralická – chodník, 
Průmyslová).

7. 7. - blok 16 (Husovo nám., Na Příhoně, Vinklerova, Sokolská, Švabinského, Roz-
honova, Pražská, Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, obslužná Dolní, Dolní LA 
– chodník).

11. 7. - blok 15 (ulice Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka,  autobusové nádraží, 
Janáčkova, Vl. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská).

13. 7. - blok 14 (ulice Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých Hrdinů, Erbenova, 
nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, 
Budovcova, Lužická).

18. 7. - blok 13 (ulice Barákova II, nám. Odboje, Hybešova, V. Outraty, Vrlova, Tova-
čovského, Kotkova, Kotěrova, Arbesovo nám., Sborov, Neumannovo nám., J. Kuchaře, 
parkoviště Kotěrova).

20. 7. - blok 10 (ulice E.Valenty, Veleslavínská, vnitroblok Beneše, Krásná, Na Výslu-
ní, Sadová, V. Nezvala, vnitroblok Beneše parkoviště, zálivka parkoviště, chodník od 
ulice Sladkovského po ulici E. Valenty)

25. 7. - blok 11 (ulice Olomoucká čtvrt – od kruhového objezdu po Tichou, Za Olo-
mouckou, V Zahradě, Konečná – jen chodníky, Sebastiniho, J. Haška, J. Ježka, Dr. 
Mičoly, Na Romži, Tichá, Sebastiniho plocha, obslužná komunikace (Cíl) po točnu

27. 7. - blok 12 (ulice Olomoucká od Tiché po Fibichovu ulici, Svadůvky, U Cihelny, 
SNP, Gorkého, Pod Školou, Na Trávníku, Za Branou, U hřbitova).

1. 8. - blok 2 (ulice Komenského, Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, Sádky, Telecom 
– okruh, Netušilova, Křížkovského, Lutinova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha 70, 
Demelova, Hradební, Kostelní, Uprkova, Koželuhova, parkoviště Křižkovského, Tele-
com – parkoviště).

3. 8. - blok 1  (Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Šer-
hovní, Kramářská, nám. T. G. Masaryka, Dukelská brána, Knihařská, U Spořitelny, Žiž-
kovo nám., Žižkovo – parkoviště, Vojáčkovo – Svatoplukova, Smetanovy sady, nám. E. 
Husserla, parkoviště Husserla, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo – parkoviště, Vojáčkovo 
nám.).

8. 8. - blok 8 (ulice Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bratří Čapků, Tyršova, Spor-
tovní – část, Olympijská, Za Velodromem, Polišenského, Hacarova, parkoviště pečova-
telské služby, parkoviště Sportovní, plocha Olympijská, parkoviště Pod Kosířem, par-
koviště Za Velodromem).

10. 8. -  blok 7 (parkoviště u Čs. pojišťovny, vnitroblok Kostelecká 1, parkoviště 
vnitroblok 1, vnitroblok Kostelecká 2, vnitroblok Kostelecká 3, parkoviště U Stadionu, 
U Stadionu – po Krapkovu, parkoviště Martinákova, parkoviště u sběrných surovin, 
chodník Martinákova, chodník Martinákova – Kostelecká, chodník LA Kostelecká).

15. 8. - blok 6 (ulice Fanderlíkova – část, J. B. Pecky, Krapkova, Březinova, Dyko-
va, průchod Starorežná – schody, Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliníky, parkoviš-
tě Pecky, vnitroblok Pecky, Krapkova parkoviště, Fanderlíkova parkoviště, Krapkova 
zálivka, Resslova).

17. 8. - blok 5 (ulice Nerudova, Melantrichova, E. Králíka, Polská, Ruská, Dělnická, 
Fanderlíkova – část, Obránců míru, kapitána O. Jaroše – část, J. Švermy, parkoviště 
Melantrichova, parkoviště Fanderlíkova).

22. 8. - blok 4 (ulice Svolinského – část, V. Špály, J. Zrzavého, kapitána O. Jaroše 
– část, A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, parkoviště Svolinského, chod-
ník Špály, Zrzavého, parkoviště kap. O. Jaroše, chodník pasáž Penny, K. H. Kepky, 
parkoviště C. Boudy).

24. 8. -  blok 3 (ulice Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Hloučelní, J. 
Lady, Mathonova, parkoviště u nemocnice, K. Svolinského, A. Slavíčka, parkoviště 
Svolinského).

29. 8. - blok 33 (ulice Žitná, Borová, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, 
Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice 
– u kapličky).

31. 8. -  blok 32 (ulice Čechovická, Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahrádkách, 
Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, Kaštanová, nová zástavba Habrová).

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimálně týden dopředu označeny značkou zákaz stání 
s dodatkovou tabulkou, na níž je uvedeno přesné datum i hodina čištění. Pokud majitelé 
vozidel nebudou zákazovou značku respektovat a své vozidlo nepřeparkují, musejí počí-
tat s odtažením automobilu a pokutou.                        Mgr. Jana Gáborová, 

          mluvčí MěÚ v Prostějově

Harmonogram strojního čištění 
města na prázdniny

Vážený pane veliteli, 
naše škola se řadou akcí zapojuje do 

aktivit spojených s projektem Prostějov 
– Zdravé město. Vedle tradičního spo-
lupořádání „Dne bez aut“ nás oslovila 
a zaujala akce „Na kolo jen s přilbou“, 
kterou realizuje městská policie.

Proto jsme oslovili strážníky skupiny 
prevence Janu Adámkovou a Františka 
Horáka s návrhem na konkrétní spolu-
práci na stejnojmenném dlouhodobém 
projektu naší školy. S jejich výraznou 
pomocí, po řadě besed se školáky a kon-
trol, se jim podařilo přesvědčit drtivou 
většinu dětí dojíždějících do školy na 
kole, aby se chránily cyklistickou přil-
bou. 

Chtěl bych alespoň tímto dopisem 
poděkovat výše uvedeným strážníkům 
městské policie. Svoji práci odváděli 
profesionálně, se zaujetím a s ohledem 
na danou věkovou skupinu účastníků 
projektu. 

Nikdy se nedozvíme, kolik odřenin, 
úrazů nebo možná i životů jejich práce 
zachránila. Můžeme jenom pochválit, 
poděkovat a učit se vidět městskou poli-
cii jako pomocníka, ochránce a třeba 
i učitele, jako v případě této naší spo-
lečné akce. 

 Jan Krchňavý, ředitel 
 Základní školy Sídliště Svobody 

Poděkování adresované řediteli 
Městské policie Prostějov

Cyklistická přilba představuje 
důležitou součást výbavy zejména 
u dětí.  Foto: Y. Kadlecová

Přílohu připravila Y. Kadlecová ve spolupráci s odborem dopravy Městského úřadu Prostějov a Měst-
skou policií Prostějov


