MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
Odbor dopravy, přestupky v dopravě
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

PID
Č.j.:

MUPCX00CDB28
MUPC 18935/2019

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

JUDr. Šimák Miroslav

DATUM:

18.09.2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
epodatelna@mestoprelouc.cz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyřízení žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Přelouč na epodatelna@mestoprelouc.cz obdržel dne 13.09.2019 z e-mailu:
xxxxxxxxxxx žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, tohoto znění:
Městský úřad
Povinný subjekt: Městský úřad - Odbor dopravy (registr vozidel)

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o tyto informace.
1. Kdo v letech 2012 až 2014 podepisoval rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru vozidel,
kdo a jak prováděl kontroly těchto spisů? Zda toto bylo stejné na všech odborech nebo odděleních
Vašeho úřadu?
2. Jakým způsobem v letech 2012 až 2014 vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení prováděl kontrolu
správních spisů, zda kontrola byla prováděna náhodně, nebo byl kontrolován každý správní spis,
včetně všech podkladů pro vydání rozhodnutí, nebo jaký byl nastaven systém kontroly správních spisů
(například každý třetí, pátý nebo desátý spis atd.)?
3. Jakým způsobem byla kontrola správních spisů zaznamenána (například parafa na spisu, záznam
do spisu, nebo jiným způsobem)?
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
V Olešnici dne 12. 9. 2019

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

K Vaší žádosti Vám sděluji:
Ad 1/
V letech 2012 až 2014 na Městském úřadu Přelouč nebyl odbor dopravy zřízen, registr silničních
vozidel byl začleněn do odboru vnitřních věcí. Rozhodnutí podepisoval vedoucí odboru vnitřních věcí,
případně pověřená oprávněná úřední osoba. Registr silničních vozidel obsahuje evidenci silničních
vozidel, vlastníků, provozovatelů ... viz. ustanovení § 4 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolu spisů, správních spisů, provádí nadřízený správní orgán – Krajský úřad Pardubického kraje,
který si v rámci své kontrolní činnosti vybere spisy, správní spisy, dle svého uvážení a provede jejich
kontrolu. Výsledkem provedené kontroly je protokol, který je předán k rukám tajemníka/tajemnice
městského úřadu. Dle výsledku kontroly jsou následně přijata příslušná opatření.
Ad 2/ 3/
Kontrola vedení správního řízení, vedení spisů, správních spisů, je průběžně prováděna vedoucím
odboru, případně vedoucím oddělení, pokud je tato funkce zřízena.
Kdo je oprávněnou úřední osobou ve smyslu správního řádu upravuje § 15 správního řádu – zákon č.
500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů. Součástí správního spisu je záznam, kdo je
oprávněnou úřední osobou ve smyslu správního řádu - § 15 odst. 4 SŘ.
Nahlížení do spisu upravuje § 38 - zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Přeji hezký den!

JUDr. Miroslav Šimák
vedoucí odboru dopravy
oprávněná úřední osoba

