
Městská policie Olomouc eviduje k osobě žadatele jako pachateli přestupku následující události: 
  

sp. zn. 
datum a 

čas 
spáchání 

místo 
(ulice) 

spáchání 
§ 

způsob 
vyřízení 

služební 
číslo 

strážníka 

2014/026490 
29.5.2014 
17:20 

Denisova 

§125c odst. 1 písm. k) z. č. 
361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních 
komunikacích                a o 
změně některých zákonů 
(zákon            o silničním 
provozu), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o 
silničním provozu“) 

domluva 203 

2014/027969 
8.6.2014 
21:35 

Horní 
náměstí 

§125c odst. 1 písm. k) zákona o 
silničním provozu 

domluva 188 

2014/043259 
17.9.2014 
16:00 

Pöttingova 

§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 
Sb.,                     o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o přestupcích“) 

domluva 034 

2015/002797 
21.1.2015 
14:10 

Žerotínovo 
náměstí 

§ 46 odst. 1 zákona o 
přestupcích 

pokuta 047 

2015/028425 
21.7.2015 
20:50 

Denisova 
§125c odst. 1 písm. k) zákona o 
silničním provozu 

domluva 191 

2015/039620 
30.10.2015 
15:50 

Ztracená 
§125c odst. 1 písm. k) zákona o 
silničním provozu 

domluva 143 

2015/041638 
18.11.2015 
16:40 

Žerotínovo 
náměstí 

§ 46 odst. 1 zákona o 
přestupcích 

domluva 192 

  
Dále Městská policie Olomouc eviduje k osobě stejného příjmení jako je příjmení žadatele, která byla 
oznamovatelem podezření z protiprávního jednání, následující události: 
  

sp. zn. 
datum a 

čas 
spáchání 

místo 
(ulice) 

spáchání 
§ 

způsob 
vyřízení 

služební 
číslo 

strážníka 

2015/001041 
10.1.2015 
11:26 

Michalská 
§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

pokuta 118 

2015/034518 
17.9.2015 
01:15 

Tř. 
Svobody 

§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

nezjištěno 
protiprávní 

jednání 
210 

2015/041379 
15.11.2015 
16:50 

Žerotínovo 
náměstí 

§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

oznámeno 
správnímu 

orgánu 
178 

2015/041661 
18.11.2015 
20:00 

Univerzitní 
§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

domluva 082 

2015/041662 
18.11.2015 
20:00 

Univerzitní 
§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

oznámeno 
správnímu 

orgánu 
024 

2015/041663 
18.11.2015 
20:00 

Univerzitní 
§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

domluva 024 

2015/041664 
18.11.2015 
20:00 

Univerzitní 
§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

domluva 153 

2015/041665 
18.11.2015 
20:00 

Univerzitní 
§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

oznámeno 
správnímu 

orgánu 
172 

2015/041666 
18.11.2015 
20:00 

Univerzitní 
§125c odst. 1 písm. k) zákona 
o silničním provozu 

oznámeno 
správnímu 

orgánu 
172 

  


