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Vyjádření k žádosti: o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „InfZ“)
Dne 31.8.2017 byla na Městský úřad Mikulov doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. (podání evidujeme pod č.j. MUMI 17035231), v níž žádáte o poskytnutí
informací týkajících se řízení vedeném proti osobě jména:
(spis.zn. 2100/10524/2017/PAVJ), a to konkrétně:
- obsah správního spisu
- policejní spis
- protokol z jednání, a to včetně případných výpovědí svědků
- podklady, na základě kterých se správní orgán pokusil zjistit pachatele.
V dané žádosti o poskytnutí informace je mj. mylně uvedeno, že
zmocnil žadatele
(FLEET Control, s.r.o. Praha) k zastupování v řízení, což údajně osvědčuje plná moc, která je součástí
spisu. Šetřením správního orgánu nebyla tato rozhodná skutečnost potvrzena, neboť v řízení vedeném
(resp. ukončeném) proti
není žádná plná moc tohoto znění obsažena, resp. nebyla
správnímu orgánu doručena. Jmenovaný byl v řízení zastupován zcela jinou právnickou osobou, což je
v předmětném spise řádně doloženo.
K Vaší žádosti sdělujeme, že se jednalo o řízení ve věci správního deliktu provozovatele vozidla dle
ustan. § 125f odst. 1 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Provozovatel
vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích
stanovená tímto zákonem.). Řízení o tomto deliktu (nově od 1.7.2017 řízení o přestupku provozovatele
vozidla) bylo proti
zahájeno po předchozích úkonech provedených na základě
skutečností získaných prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez
obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, jímž byla zadokumentována
jízda vozidla tohoto provozovatele vozidla, překračující zákonem stanovený rychlostní limit v obci.
Vaší žádosti o poskytnutí informace bylo vyhověno v souladu s ustan. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (viz
příloha).
S pozdravem

odborný zaměstnanec
Přílohy:
- kopie obsahu spisu, kopie oznámení o přestupku, metadata, kopie výzvy provozovateli
vozidla k úhradě určené částky, resp. k určení řidiče, kopie doručenky výzvy
provozovateli vozidla, kopie sdělení provozovatele vozidla – určení řidiče.
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