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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.02.2022 doručena
prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí rozhodnutí, kterým byla společnosti Lime Network s.r.o.
uložena pokuta za neoprávněný zábor veřejného prostranství v září 2021.
Požadované rozhodnutí Vám v anonymizované podobě zasíláme v příloze tohoto přípisu.
Informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné
lhůtě.
S pozdravem

Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Příloha:
- Rozhodnutí ze dne 10.01.2022 č.j. MCBS/2022/0005467/SEDV (5 str.)
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Rozhodnuti nabylo pr~vnf moci dne
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Spisová značka: 2600/MCBS 2021 0158577/7
Vyřizuje: Mgr. Eva Sedláková, tel. 542 526 177
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~ je vy~oneteiné dn.

O

..ď~ ~

~

2/,/. ~‚q

V~li~ ~ ~Innwu~Im: Ped~á~
V Brně dne 10.01.2022

Lime Network s. r. o.
Antala Staška 1859/34
l4000Praha4—Krč
iČ: 06363849

O
ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor dopravy jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“) dle ust. * 40 odst. 5 písm. b) zák.
č. 13 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) a dle či. 30 odst. 2 písm. b) Statutu města Brna rozhodl v řízení
vedeném dle ust ~ 93 odst. 1), ~ 96 zák. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
v platném znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) a dle zák. č. 500 2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „správní řád“) takto:
I. Obviněný Lime Network s. r. o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 Krč, iČ: 06363849
se uznává vinným z přestupku dle ust. ~ 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích,
kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. ~ 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích zřídil
dne 02.09.2021 v 14:10 hod na komunikaci před objektem č. 3 Dominikánské náměstí v Brně
—

O

(rohový objekt
ul. Veselá
a Dominikánské
nám.) komunikaci
nepovolený jiným
zábor, než
kterýobvyklým
tvořilo devět
koloběžek
označených
„Lime“.
Obviněný
tedy užil místní
zpusobem
bez
povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.
Obviněný tedy v rozporu s ut. ~ 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích zřídil zábor místní
komunikace bez povolení příslušného silničního správního úřadu.
II. Za spáchání uvedeného přestupku se obviněnému, kterým je Lime Network s.r.o., Antala
Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 Krč, iČ: 06363849 ukládá dle ust. ~ 35 písm. b), ust. * 46 zák.
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust. ~ 42b odst. 6 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích
pokuta ve výši 5000,- Kč
slovy pěttisíc korun českých.
—

Pokuta je splatná do 30 dnu od nabytí právní moci tohoto příkazu platbou na účet Úřadu městské
,
části města Brna, Brno-střed bankovní spojení:
variabilní symbol:
.
-

III. Podle ust. ~ 95 odst. 1 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a ust. ~ 79 odst. 5
správního řádu a v souladu s ~ 6 odst. 1 vyhlášky Č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a
ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení v
platném znění ukládá obviněnému, kterým je Lime Network s. r. o., Antala Staška 1859/34, 140
00 Praha 4 Krč, IČ: 06363849 povinnost uhradit náklady správního řízení, které vyvolal výše
zmíněný obviněný porušením své právní povinnosti
—

ve výši 1000,- Kč
slovy jedentisic korun českých.
Náklady řízení jsou splatné do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí latbou na účet
Uřadu městské části města Brna, Brno-střed
bankovní spojení:
variabilní symbol:
.
-

Odůvodnění
I.
Dle protokolu o provedené kontrole č.j. MCBS/2021/0158603/SEDV ze dne 22.09.2021 a přiložené
fotodokumentace je bezpochybně prokázané, že Lime Network s.r.o., Antala Staška 1859/34,
140 00 Praha 4 Krč, IC: 06363849 (dále jen „obviněný“) se dopustil přestupku dle ust. ~ 42b odst.
1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích tím, že v rozporu s ust. ~ 25 odst. 1 zákona o
pozemních komunikacích zřídil dne 02.09.2021 v 14:10 hod na komunikaci před objektem č. 3
Dominikánské náměstí v Brně (rohový objekt ul. Veselá a Dominikánské nám.) nepovolený zábor,
který tvořilo devět koloběžek označených „Lime“. Obviněný tedy užil místní komunikaci jiným než
obvyklým způsobem bez povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Obviněný tedy v rozporu s
ut. ~ 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích zřídil zábor místní komunikace bez povolení
příslušného silničního správního úřadu.
—

Na místě kontroly nebyla kontrolovaná osoba přítomna. Kontrolní pracovnice o nepovoleném
záboru emailem informovala pana
, který následně zaslal odkaz
na seznam míst vč. mapy, kde dle domluvy se statutárním městem Brno můžou parkovat „sdílené
koloběžky“. Místo, na kterém bylo umístěno devět koloběžek, v mapce nebylo uvedeno. Je zcela
jisté, že devět koloběžek umístěných na daném místě zde neodložili jednotliví uživatelé, ale byly
zde umístěny samotným provozovatelem těchto sdílených koloběžek.
O provedené kontrole byl dle ust. ~ 12 zák. Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném
znění a dle ust. ~ 41 zákona o pozemních komunikacích sepsán protokol o provedené kontrole.
Stejnopis protokolu byl zaslán do datové schránky obviněného a přihlášením oprávněné osoby byl
dne 24.09.2021 doručený. Protokol o provedené kontrole a pořízená fotodokumentace jsou součástí
spisové dokumentace. V zákonné lhůtě, tj. do 15 dnů ode dne doručení, nepodal obviněný proti
protokolu žádné námitky.
Dne 08.11.2021 byl do datové schránky obviněného doručený příkaz o pokutě
Č. j. MCBS/202 1/018183 7/SEDV, proti kterému obviněný podal odpor. Podaný odpor obviněný
odůvodňuje následovně:
Odstavec 1.)
25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích byl vyložen a použit nesprávně a neměl by se
v tomto případě aplikovat, nebot‘ parkování koloběžek bylo v souladu s tímto nařízením. Koloběžky
byly zaparkovány obvyklým způsobem a nikoliv kjiným účelům, než ke kterým jsou předmětné
plochy určeny.“
‘,‘~
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K výše uvedenému správní orgán uvádí, že dle ust. ~ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou
určeny (obecné užívání), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis
jinak. V daném případě nejde o obecné užívání, ale obviněný zde umístil koloběžky v rámci své
podnikatelské činnosti za účelem zisku. Statutární město Brno vnímá cyklistickou dopravu jako
nedílnou součást městské mobility, a to v místech, kde je to možné, a způsobem, který je v daném
místě vhodný, udržitelný a smysluplný. Za tímto účelem byla obviněnému přesně stanovena místa,
lokalita, k odkládání koloběžek a pokud obviněný použil k odkládání koloběžek jinou lokalitu,
jedná se o nepovolený zábor komunikace, tj. porušení ust. ~ 25 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích.
Odstavec 2.)
Koloběžky nijak neovlivnily pravidla bezpečnosti ani plynulost silničního provozu. Navíc byly
zaparkovány organizovaně, takže nezpůsobovaly ani žádné estetické či podobné potíže.“
Správní orgán může souhlasit pouze s tím, že zde byly koloběžky „zaparkovány organizovaně“,
nebot‘ je zde umístil sám obviněný a nebyly zde odloženy jednotlivými provozovateli
tj.
neorganizovaně. Učastníky silničního provozu jsou i chodci a koloběžky umístěné na chodníku,
v místě k tomu neurčeném, do jisté míry ohrozily bezpečný pohyb chodců v dané lokalitě.
„

—

Odstavec 3.)
„Podle názoru společnosti Lime Network s. r. o. neexistují žádné předpisy, které by bránily nebo
zakazovaly parkování koloběžek na chodnících, jak tornu bylo v tomto přzpadě. A jakékoliv jednání
či opomenutí~ které není výslovně zakázáno, není v rozporu se zákonem. Společnost Lime
Network s. r. o. proto nemůže být v projednávaném případě sankcionována.“
K výše citovanému správní orgán odkazuje na již uvedené ust. ~ 19 odst. 1 a ust. ~ 25 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích, viz výše „odstavec 1.)“. Chodníky jsou také komunikacemi.
Odstavec 4.)
Ve všech přz~adech by řádné upozornění a výzva k odstranění či přemístění koloběžek (což je
stálým postulátem společnosti Lime Network s.r.o. a Lime Network s.r.o. neustále deklaruje svou
vůli spolupracovat s obcemi v tomto ohledu, stejně jako ve všech dalších ohledech souvisejících
s řádnou spoluprací a propagací týkající se mikromobility) před sepsáním protokolu mohlo
zabránit vzniku tohoto přz~adu a být ekonomicky i společensky výhodnější. Toje relevantní zejména
proto, že koloběžky jsou volně pohyblivé a přenosné a nejsou trvalou překážkou. Neexistovalo
žádné nebezpečí ani riziko kolize.“
Zde správní orgán musí připomenout, že se jednalo o seskupení devíti koloběžek na jednom místě, a
to místě k tomu neurčenému na chodníku. Jak už je uvedeno výše, v dané lokalitě odstavené
koloběžky představovaly ohrozily bezpečného pohybu chodců.
„

—

Odstavec 5.)
„Nebyly prokázány skutkové okolnosti, které by vydání příkazu odůvodňovaly (a podle názoru
společnosti Lime Network s. r. o. v daném přzpadě neexistovaly žádné skutkové důvody, které by výše
uvedený příkaz odůvodňovaly). Zejména (ale nejen) nebylo prokázáno, kdo přesně koloběžky
zaparkoval (zejména chybí důkazy, z nichž by bylo možné usuzovat, že v daném okamžiku byly
koloběžky v držení společnosti Lime Network s.r.o.). Veškeré závěry v tomto ohledu jsou založeny
pouze na domněnkách, zejména když bylo jasně uvedeno, že kontrolovaný nebyl přítomný.“
Samotné umístění devíti koloběžek na chodníku před objektem č. 3 na Dominikánském náměstí
v Brně je zdokumentováno pořízenou fotodokumentací, která je součástí spisu (obviněný měl
možnost se se spisem seznámit). Tvrzení obviněného, že v daném okamžiku nemusely být
koloběžky v držení společnosti Lime Network s.r.o. vnímá správní orgán jako účelové. Společnost
Lime Network s.r.o. provozuje, jako několik dalších společností, na území města Brna cyklistickou
dopravu (koloběžky) na základě smlouvy se statutárním městem Brnem. Každá z těchto společností

Číslo jednací: MCBS/2022/0005467/SEDV

3

má svoje koloběžky označené a barevně rozlišené. Dle pořízené fotodokumentace se jednoznačně
jedná o koloběžky obviněného.
Odstavec 6.)
Společnost Lime Neiwork s. r. o. z důvodu opatrnosti Úako preventivní opatřeni) tvrdí a namítá, že
výše uloženého správního trestu není dostatečně odůvodněná a neodpovídá okolnostem případu a
pro vyloučení pochybností je jako taková příliš vysoká (nehledě na to, že v daném případě by
k dosažení společenských a právních cílů platných zákonů postačilo pouhé napomenutí či výstraha).
Ze stejných důvodů společnost Lime Network s.r.o. tvrdí a vznáší námitku, že důkazy shromážděné
v tomto přzpadě nejsou dostatečné pro převzetí jakékoli odpovědnosti společnosti Lime Network
s.r.o.“
Správní orgán je názoru, že naplnění skutkové podstaty přestupku je prokazatelně dokázáno
(fotodokumentace, smlouva o provozování cyklistické dopravy „koloběžek“ na území města Brna
číslo smlouvy 5420173428) a výše pokuty odpovídá danému přestupku 1% z nejvyšší možné
částky. Zákon o pozemních komunikacích neumožňuje při naplnění skutkové podstaty přestupku
uložit „napomenutí či výstrahu“, jak uvádí obviněný.
„

—

—

—

„.

Obviněnému bylo do datové schránky dne 24.11.2021 doručeno oznámení o zahájení řízení
č.j. MCBS/2021/0190759/SEDV s tím, že v termínu do 15.12.2021 se může na Uřadu městské části
Brna, Brno-střed seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí. Této možnosti obviněný nevyužil.
K jednání obviněného správní orgán uvádí, že povinností obviněného je zajistit si dostupnými
prostředky, aby v rámci jeho podnikatelské činnosti nedocházelo k porušování právních předpisů. Je
zřejmé, že obviněný nevynaložil veškeré své úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránil. Obviněný nevěnoval dostatečnou pozornost lokalitě, kde svoje „koloběžky“
umístil. Statutární město Brno vnímá cyklistickou dopravu jako nedílnou součást městské mobility
a má zájem podporovat cyklistickou dopravu na území města Brna a za tímto účelem byly s
obviněným dohodnuty lokality, přesně určená stanoviště, kde tyto koloběžky můžou být odstaveny
zaparkovány. Obviněný umístil „sdílené koloběžky“ v rozporu s předem dohodnutými místy. V
žádném případě se nejednalo o to, že by zde koloběžky (devět) odstavili jednotliví uživatelé. Tím,
že obviněný odstavil svých devět koloběžek na chodníku, ne na určené stanoviště, užil danou
komunikaci jiným než obvyklým způsobem bez povolení příslušného silničního správního úřadu
(zvláštní užívání komunikace). Svým konáním obviněný prokazatelně porušil ust. ~ 25 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích, které stanoví jednoznačnou povinnost mít ke zvláštnímu
užívání komunikace povolení příslušného silničního správního úřadu.
—

Z provedeného řízení je zřejmé, že obviněný svým jednáním naplnil všechny znaky skutkové
podstaty přestupku dle ust. ~ 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, kdy horní
hranice pokut za přestupky tohoto druhu činí 500.000,-Kč. Při svém rozhodování správní orgán
přihlédl ke skutečnosti, že neoprávněnou činností obviněného nedošlo k žádné újmě na zdraví či
majetku a ze strany obviněného se jedná o první přestupek tohoto druhu. Po zvážení všech výše
uvedených okolností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. rozhodnutí a stanovil
výši pokuty při dolní hranici zákonného rozmezí (1% z nejvyšší možné částky). Současně, správní
orgán obviněného upozorňuje na skutečnost, že v případě dalšího zjištění deliktního jednání z jeho
strany, může být pokuta uložena i ve výši blížící se horní hranici zákonného rozmezí, popř. přímo
na ní. Při rozhodováni o uložení pokuty se správní orgán nikterak neodchýlil od své běžné správní
praxe aje názoru, že stanovená výše pokuty splní svoji výchovnou a preventivní úlohu.
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o úhradě nákladu správního řízení bylo rozhodnutí v souladu s ust. ~ 95 odst.

1 zák. o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich a ust. ~ 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ~ 6 odst. 1 vyhlášky
Č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdaju a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jin~
osobám, a o výši paušální částky nákladu řízení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu,ode dne doručení rozhodnutí a to k Odboru
dopravy Magistrátu města Brna, prostřednictvím Uřadu městské části města Brna, Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po
doručení písemnosti adresátovi, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byla
nedoručená a uložená písemnost připravena k vyzvednutí. Podané odvolání má odkladný účinek.

dopravy
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