Sídlí na adrese ulice Na Valech 72, Kolín I v budově, které se také říká Hrádek.
Spíše ze vzpomínek pamětníků lze dovodit, že do konce 60. let 20. století sloužila tato
budova v přízemí jako restaurace a její suterén, s poměrně velkým sálem, byl místem
společenských zábav a hudebním koncertů. V období let cca 1970 – 1990 zde sídlily místní
a

okresní

orgány

komunistického

Revolučního odborového hnutí (ROH).
Sál v suterénu tehdy sloužil účelům
různých

přednášek

a

školení.

Po

listopadu 1989 se na dobu několika let
stala tato budova sídlem tehdy nově
vzniklého Finančního úřadu v Kolíně.
Zhruba v roce 1995, když Finanční úřad
změnil adresu do Zahradní ulice, se na
Hrádek

nastěhovaly

dva

referáty

tehdejšího Okresního národního výboru
(ONV) – dopravy a obrany. Koncem 90.
let byl celý objekt zrekonstruován. Když
se v roce 2007 z Hrádku do budovy
městské

police

v Kutnohorské

ulici

přestěhoval, tehdy již ne referát, nýbrž odbor obrany a krizového řízení, zůstal celý objekt
k dispozici odboru dopravy. Ten se z referátu na odbor transformoval, stejně jako další
referáty dřívějšího Okresního úřadu, od 1. ledna 2003. Od stejného data, tedy od 1. ledna
2003, je vedoucím odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně jeho dřívější zaměstnanec,
Jiří Jeřábek.
Členění současné budovy, kde v letošním roce proběhla další velká rekonstrukce,
kdy byl, kromě vnitřních úprav, objekt v celé délce své zadní části i stavebně rozšířen, je
následující. Suterénní sál je již z dřívější doby přepažen. Z jeho levé části je dnes moderní
prostor, sloužící jako učební a zkušební místo pro získání řidičských průkazů. Pracoviště,
učebna je vybavena moderní počítačovou technikou a to i z toho důvodu, že zkoušky k
získání řidičského průkazu se dnes vykonávají pouze prostřednictvím počítače. Pravá část
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suterénního prostoru slouží skladovým účelům. V přízemí, které letos také prošlo
zásadní rekonstrukcí, jsou kromě místností pro skladování archiválii, situovány i moderní
přepážková pracoviště evidence vozidel a evidence řidičů, která určitě splňují i současné
podmínky pro styk s veřejností. To dokládá i letos vybudována nájezdová rampa do
budovy, sloužící vozíčkářům a tělesně postiženým lidem. V přízemí je umístěna i pokladna.
V prvém patře jsou kanceláře vedoucího odboru, vedoucích oddělení a
zaměstnanců, zpracovávajících a projednávajících agendu přestupků a správních deliktů
v dopravě. Ve druhém patře budovy jsou kanceláře zkušebních komisařů a je zde také
umístěna kancelář pro evidenci historických a sportovních vozidel celého Středočeského
kraje. Odbor dopravy se zde, ve druhém patře budovy, dělí o místo ještě s dvěma útvary
městského úřadu – útvarem interního auditu a útvarem veřejnoprávní kontroly.
Odbor dopravy se kromě vedoucího, jeho asistentky a pokladní, dále člení na tři
oddělení. Prvým je oddělení evidence řidičů a správního řízení, kde se 11 zaměstnanců a
zaměstnankyň zabývá výkonem státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel. Znamená to např. vydávání a
odnímání registrace autoškol, provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění, vydávání
a výměnu řidičských průkazů,
vedení

registru

řidičů

v působnosti úřadu, projednávání
přestupků a správních deliktů,
jak

v oblasti

bezpečnosti

a

plynulosti silničního provozu, tak
v oblasti porušování zákona o
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla.
Obě

poslední

agendy

i

včetně ukládání sankčních opatření. Přestupkovou agendou se zde zabývá 5 zaměstnanců.
Druhým je oddělení evidence vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti. Zde se
taktéž 11 zaměstnanců a zaměstnankyň zabývá výkonem státní správy ve věcech evidence
motorových vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti a stanic měření emisí. Tedy
např. se provádí změny v registru vozidel, vystavují se doklady k vozidlům, schvaluje se
technická způsobilost vozidel dovezených nebo vyráběných v malých sériích, povolují a
schvalují se stavby a přestavby vozidel, provádí se rozhodovací činnost a státní odborný
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dozor při provozu stanic měření emisí vozidel atd. Třetí oddělení s 3 zaměstnanci,
se zabývá výkonem státní správy v katastrálním území města (obce) s rozšířenou
působností Kolín, na úseku silničního hospodářství, místních a veřejně přístupných
účelových komunikací a činností speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III.
třídy místních komunikací. Celkem tedy odbor zaměstnává 28 pracovníků. Na rozdíl od
ostatních odborů městského úřadu, má odbor dopravy tři úřední dny v týdnu, pondělí (8 –
17 hod), středu (8 – 17 hod) a čtvrtek (8 – 14 hod).

Fotografie: na první straně je zachycen vedoucí odboru Jiří Jeřábek. Na druhé straně je fotografie
ze suterénních prostor odboru dopravy, kde je umístěna učebna, sloužící také jako zkušební místnost pro
získání řidičského oprávnění. Na třetí straně je fotografie budovy odboru dopravy, v ulici Na Valech čp. 72.

Činnost odboru dopravy v roce 2009
1. Evidence vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel
V působnosti ORP Kolín celkem registrováno vozidel
z toho osobních automobilů
V roce 2009 bylo nově zaregistrováno vozidel
V roce 2009 bylo trvale vyřazeno z provozu vozidel
V roce 2009 byla schválena technická způsobilost
jednotlivě dovezených vozidel ze zahraničí
což bylo o 1 698 vozidel méně než v r. 2008
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86.318
29.789
3.383
2.411
4.212

V registru historických, sportovně historických a sportovních vozidel,
který je u nás veden s působností pro Středočeský kraj vozidel
3.958
V roce 2009 provedeno v tomto registru změn
884
V působnosti OD je registrováno stanic měření emisí
20
Na správních poplatcích vybráno Kč.
13.000.000
2. Evidence řidičů
V působnosti ORP Kolín celkem evidováno k 31.12.2009
držitelů řidičských průkazů
Počet změnových transakcí celkem v r. 2009
V roce 2009 žádostí o vydání ŘP (výměny, změny, nový apod.)
V roce 2009 zapsáno přestupků v dopravě
V roce 2009 řidičů, kteří obdrželi trestné body
V roce 2009 zapsán zákaz řízení motorových vozidel
(tj. o 100 více než v r. 2008)
Celkem řidičů, kteří dosáhly v působnosti ORP Kolín 12 bodů
(Z toho osob bez řidičského oprávnění 73)
Na správních poplatcích vybráno Kč

57.231
83.624
5.251
10.964
4.147
499
176
430.000

3. Zkoušky řidičů
Prvotní zkoušky nových řidičů pro získání řidičského oprávnění
1.365
Opakovaných zkoušek
410
Na správních poplatcích vybráno Kč
950.000
4. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v dopravě
V roce 2009 předáno k projednání oznámení o přestupku
Uloženo zákazů řízení motorových vozidel
Uloženy sankce pokut celkem Kč.

1.243
221
4.609.400

5. Silniční hospodářství a doprava
V roce 2009 vydáno více jak 1.000 různých rozhodnutí, stanovisek, stanovení
dopravního značení, stanovení místní úpravy provozu, příkazu k odstranění
autovraků, stanovisek a rozhodnutí k jízdním řádům, kolaudačních rozhodnutí,
rozhodnutí k provozování TAXI apod. Vzhledem k tomu, že působíme i jako
speciální stavební úřad pro dopravní stavby v působnosti ORP Kolín bylo pro obce
v naší působnosti vydáno 25 stavebních povolení.
Na správních poplatcích vybráno Kč
230.000
Prodej parkovacích karet A,B ( Město Kolín ) Kč
404.000
Vysvětlivky: ORP = obec s rozšířenou působností
OD = odbor dopravy
SME = stanice měření emisí
BESIP = bezpečnost silničního provozu
RZ = registrační značka
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