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Statutární město Opava

Obecně závazná vyhláška č. 13/2001
Statutárního města Opavy o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru řidiči taxislužby 


(Zkoušky řidičů taxislužby)


Zastupitelstvo statutárního města  Opavy  se  usneslo  dne 26. 06. 2001 vydat  podle  § 41, odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb. o   silniční   dopravě   ve   znění  pozdějších předpisů  a  v  souladu  s  ustanovením § 10 a § 84 odst. 2,  písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:



čl. 1
Podmínky provozování taxislužby

1) 	Statutární město Opava stanovuje jako podmínku provozování taxislužby na území města Opavy prokázání znalosti místopisu, znalosti právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby.

2) Nabízet a provozovat taxislužbu  na území města Opavy mohou pouze provozovatelé                              
    a jejich řidiči, kteří vlastní platné osvědčení obce o složení zkoušky o prokazování znalostí       
    místopisu, právních předpisů upravujících  taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhy
    taxametru řidiči taxislužby.
      
2) 	Osoby uvedené v odst. 2) tohoto článku jsou povinny na výzvu strážníka Městské policie Opava předložit platné osvědčení obce.

čl. 2
Způsob ověřování znalostí

1) 	Znalosti provozovatelů a řidičů taxislužby pro provozování taxislužby na území města Opavy se ověřují zkouškou v českém jazyce před zástupci Magistrátu města Opavy, které jmenuje primátor města Opavy z řad pracovníků Magistrátu města Opavy a to z odboru: živnostenský odbor, odbor výstavby a dopravy, majetkoprávní odbor.  Průběh zkoušky se řídí zkušebním řádem, který tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

2) 	Zkouška  se skládá z písemné části a ústní části. V písemné části se 40-ti otázkami prověřuje znalost opavského místopisu včetně městských částí (poloha ulic, adresy restaurací a hotelů, popis nejkratší trasy z jednoho místa na druhé při respektování místní úpravy dopravního značení). V ústní části se 10 otázkami prověřuje znalost právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalost obsluhy taxametru řidiči taxislužby.

3) 	Zkoušku skládá každý řidič taxislužby.

4) 	Magistrát města Opavy vyvěsí na svou úřední desku okruh oblasti otázek, z kterých se zkouška skládá. Otázky pro písemnou i ústní část připraví Magistrát města Opavy k termínu zkoušky.



čl. 3
Hodnocení zkoušky

1) 	Hodnocení písemné části zkoušky se provádí bodovým ohodnocením, při ústní části se hodnotí správné odpovědi.

2) 	Uchazeč prospěl, jestliže dosáhl u zkoušky nejméně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení v písemné části zkoušky a 80 % správných odpovědí při ústní části zkoušky.

3) 	Uchazeč neprospěl, jestliže dosáhl u zkoušky méně než 80 % dosažitelného bodového ohodnocení v písemné části zkoušky a 80 % správných odpovědí při ústní části zkoušky.

4) 	Uchazeč, který u první zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat až po 2 měsících a pouze dvakrát v jednom roce.

5) 	V případě nesložení zkoušky ani v druhém opravném termínu se může uchazeč k další zkoušce přihlásit až po uplynutí 1 roku.



čl. 4
Osvědčení o vykonané zkoušce

1) 	Magistrát města Opavy na začátku kalendářního roku vyhlásí termíny zkoušek v intervalu dvou až tří měsíců a zveřejní je na své úřední desce.

2) 	Magistrát města Opavy vydá po úspěšně vykonané zkoušce řidiči taxislužby osvědčení obce o složení zkoušky o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru řidiči taxislužby (dále jen "osvědčení obce"). Osvědčení je platné nejvýše 5 let ode dne složení zkoušky.

3) Uchazeč, kterému bylo vydáno osvědčení obce se může k nové zkoušce přihlásit nejdříve   jeden rok  před uplynutím platnosti osvědčení obce. Při úspěšném složení této zkoušky bude uchazeči vydáno nové  osvědčení  obce s platností od prvního dne po ukončení platnosti předchozího osvědčení obce. Pokud uchazeč nesloží novou zkoušku ani v opakovaném termínu, nesmí  předmětnou činnost provozovat na území města Opavy  od prvního dne  po ukončení platnosti  dříve vydaného  osvědčení obce. Pro způsob provedení  a hodnocení nové zkoušky a následné vydání  osvědčení obce platí v plné míře  ostatní ustanovení této obecně závazné vyhlášky včetně její přílohy.

čl. 5
Sankční opatření
Nedodržení  podmínek provozování taxislužby lze postihovat podle ustanovení § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Při placení a vymáhání pokut se postupuje  podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.





                                                                   čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
                                                           

Z důvodu naléhavého obecného zájmu (zachování návaznosti na již vyhlášené termíny zkoušek a probíhající příprava žadatelů)  tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ruší se Vyhláška města Opavy o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru řidiči taxislužby ( Zkoušky řidičů taxislužby)  č. 4/98 ze dne 01. 08. 1998 a Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje citovaná vyhláška č. 6/99  ze dne 28. 09. 1999.


.




Ing. arch. Pavel  Mališ v. r.                                           Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek CSc. v.r.
       místostarosta                                                                           primátor 



Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne:   ..............................





Příloha č. 1 


Z K U Š E B N Í   Ř Á D

k prokazování znalosti místopisu, znalosti právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Opavy.



Čl. 1

Oznámení o zkoušce, přihlášení ke zkoušce, pozvání ke zkoušce

1) 	Žadatelé se k prokázání znalosti opavského místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru (dále jen "zkouška") přihlásí na formuláři, který si vyzvednou na živnostenském odboru Magistrátu města Opavy, nejpozději 3 týdny před vyhlášeným termínem zkoušky na živnostenském odboru Magistrátu města Opavy.

2) 	Na základě přihlášky zašle zkušební komise dva týdny před konáním zkoušky pozvánku s uvedením dne, hodiny a místa konání zkoušky.




Čl. 2

Přítomnost u zkoušky

1) 	Zkouška je neveřejná. Ve zkušební místnosti mohou být členové zkušební komise a žadatel skládající zkoušku.

2) 	Ke zkoušce může být přizván zástupce hospodářské komory a Českého metrologického institutu (Opava).




Čl. 3

Zkušební komise

1) 	Zkušební komise je tříčlenná

2) 	Zkušební komise je složena z předsedy zkušební komise, zástupce předsedy zkušební komise a člena zkušební komise (dále jen členové "zkušební komise")


3) 	Činnost zkušební komise:
a) 	Zkušební komise:
n	organizuje přípravu a průběh zkoušek
n	sestavuje kombinace zkušebních testů a zajišťuje jejich aktualizaci
n	odpovídá za náležitosti potřebné ke zkoušce
n	dbá na bezzávadný průběh zkoušky
n	seznamuje žadatele s průběhem zkoušky
n	může ze zkoušky vyloučit žadatele, který závažným způsobem naruší její průběh
n	rozhoduje o všech sporných otázkách souvisejících s vykonáním zkoušky

b) 	Předseda zkušební komise:
n	řídí jednání a práci zkušební komise, dbá na správný postup zkušební komise
n	před zahájením zkoušky ověřuje totožnost žadatelů podle osobních dokladů a pozvánek ke zkoušce
n	zabezpečuje vypracování protokolem ke zkoušce a doložení předepsaných příloh

c) 	Členové zkušební komise o sporných otázkách hlasují. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost v záležitostech zkoušek a jejich hodnocení.





Čl. 4

Průběh zkoušky

1) 	Žadatel je povinen u prezence předložit pozvánku ke zkoušce, prokázat svou totožnost a podepsat se do prezenční listiny.

2) 	Předseda zkušební komise seznámí žadatele s průběhem zkoušky, způsobem vypracování zkušebních testů, hodnocením zkoušky a vyrozuměním o výsledku zkoušky.

3) 	V písemné části zkoušky žadatelé vyplňují zkušební testy skládající se ze 40-ti otázek k ověření žadatelovy znalosti opavského místopisu (poloha ulic, adresy restaurací a hotelů  atd.). Na vypracování odpovědí v testu má žadatel nejvýše 60 minut. Po uplynutí této doby na pokyn předsedy zkušební komise žadatelé testy odevzdají bez ohledu zda test dokončili či nikoliv.

4) 	Ústní části zkoušky se nezúčastní ti žadatelé, kteří v písemné části neuspěli. Při ústní zkoušce je přítomen vždy pouze jeden žadatel.

5) 	V ústní části zkoušky žadatel odpovídá na 10 otázek členů zkušební komise ze znalostí právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhu taxametru.

6) 	V průběhu zkoušky musí být ve zkušební místnosti vždy alespoň dva členové zkušební komise.



7) 	Žadatelé v průběhu zkoušky nesmí:
n	využívat cizí pomoci
n	používat žádné pomůcky a podklady
n	pomáhat jiným účastníkům zkoušky
n	rušit průběh zkoušky
Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k vyloučení žadatele se zkoušky.

8) 	Pokud se žadatel ze závažných důvodů nemohl zúčastnit zkoušky, písemně toto sdělí zkušební komisi s uvedením svého evidenčního čísla. Na základě toho pozve zkušební komise žadatele na nejbližší další termín zkoušky.





Čl. 5

Hodnocení zkoušky

1) 	Zkušební testy hodnotí členové zkušební komise u všech jednotlivých testů podle počtu správně zodpovězených otázek. Nevypracované otázky se hodnotí jako chybně zodpovězené.

2) 	Po ukončení zkoušky sdělí předseda zkušební komise ústně žadatelům výsledek zkoušky, a to zda prospěli nebo neprospěli.

3) 	Proti rozhodnutí o výsledku zkoušky nemůže žadatel podat odvolání.




Čl. 6

Opakování zkoušky

1) 	K opakování se žadatel přihlásí novou přihláškou.

2) 	Lhůty pro podání přihlášky a zaslání pozvánky jsou stejné jako v čl. 1.










Čl. 7

Protokol o konání zkoušky

1) 	O konání každé zkoušky se pořizuje protokol. Protokoly jsou číslovány a obsahují tyto náležitosti:
n	den zkoušky
n	jména členů zkušební komise
n	údaje o průběhu zkoušky
n	mimořádnosti, ke kterým v průběhu zkoušky došlo
n	jmenovitě žadatele, kteří se ke zkoušce nedostavili
n	podpisy všech členů zkušební komise

3) 	Součástí protokolu jsou:
n	prezenční listina žadatelů
n	formuláře pro vypracování zkušebních testů a jejich vyhodnocení
n	kopie pozvánky ke zkoušce
n	kopie předchozích zkušebních testů, jestliže žadatel u předchozích zkoušek neprospěl
n	osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce u žadatelů, kteří prospěli


