Úřad městské části Praha 10
Odbor dopravy
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-373881/2021
Mgr. Petr Budař / 307
13.9.2021

e-mail:

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor dopravy obdržel dne 20. 8. 2021 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
„Vážení,
tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "InfZ"),
žádám o zaslání následujících konkrétních a pravdivých informací o správním řízení vedeném Vaším
úřadem pod spisovou značkou SZ PÍ0-219918/2021:
1) Jakým způsobem správní orgán v tomto řízení zjišťoval (resp. vyšetřoval) identitu řidiče, který měl
údajný přestupek spáchat?
2) Na základě jakého důkazního materiálu správní orgán dovodil, že vozidlo na místo zaparkovala právě
obviněná?
3) Na základě čeho správní orgán dovodil, že obviněná tak učinila úmyslně?
4) Realizoval ke dni vyřízení této žádost správní orgán omluvu obviněné za to, že ji bez důkazu o osobě
pachatele obvinil z přestupku, což navíc neváhal doplnit tvrzením, že předmětný přestupek byl spáchán
úmyslně?
Dále žádám zaslání soupisu (ve smyslu § 17 odst. 1 SprŘ) předmětného spisového materiálu.“
Původní lhůta pro vyřízení žádosti byla stanovena dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ do 6. 9. 2021. Vzhledem
k tomu, že pro vyřízení žádosti bylo třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské části Praha 10,
které mají závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, zejména s odborem kontroly a komunikace, který
v podmínkách zdejšího úřadu poskytuje metodickou pomoc v rámci vyřizování žádostí o poskytnutí
informací dle InfZ, povinný subjekt podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ přípisem č. j. P10373881/2021/ODO/bud ze dne 1. 9. 2021 prodloužil lhůtu o 10 dní, tj. do 14. 9. 2021.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na Vaši emailovou adresu formou textu tohoto přípisu a jeho
přílohy č. 1.

„1) Jakým způsobem správní orgán v tomto řízení zjišťoval (resp. vyšetřoval) identitu řidiče, který
měl údajný přestupek spáchat?“
V rámci urychlení řízení byl předpoklad, že řidičem byl provozovatel, který byl oznámen Městskou
policií.
„2) Na základě jakého důkazního materiálu správní orgán dovodil, že vozidlo na místo zaparkovala
právě obviněná?“
Na základě fotodokumentace přiložené v oznámení od Městské policie hl. m. Prahy ze dne 12. 5. 2021
(byť přímo dotyčná na ní zachycena není).
„3) Na základě čeho správní orgán dovodil, že obviněná tak učinila úmyslně?“
V místě bylo parkováno vědomě, tudíž úmyslně.
„4) Realizoval ke dni vyřízení této žádost správní orgán omluvu obviněné za to, že ji bez důkazu o
osobě pachatele obvinil z přestupku, což navíc neváhal doplnit tvrzením, že předmětný přestupek byl
spáchán úmyslně?“
Nerealizoval. Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) institut omluvy v přestupkovém řízení nezná.
„Dále žádám zaslání soupisu (ve smyslu § 17 odst. 1 SprŘ) předmětného spisového materiálu“
V příloze č. 1 tohoto přípisu Vám zasíláme spisový materiál zn. SZ P10-219918/2021, vedený odborem
dopravy zdejšího úřadu, vyjma odporu včetně plné moci proti rozhodnutí správního orgánu
doručeného zdejšímu úřadu dne 2. 6. 2021, žádosti o vrácení přeplatku na dani doručené zdejšímu
úřadu dne 14. 6. 2021, dále podání ve věci ústního jednání ze dne 23. 6. 2021 a stížnosti doručené
zdejšímu úřadu dne 21. 7. 2021. Ve věci poskytnutí těchto dokumentů bylo vydáno Rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) InfZ, na základě kterého povinný subjekt
informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla
předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace
souhlasí. Prostřednictvím tohoto rozhodnutí byla současně odmítnuta část žádosti z důvodu ochrany
osobních údajů (viz § 15 odst. 1 InfZ ve spojení § 8a odst. 1 InfZ a čl. 6 odst. 1 GDPR). Předmětné
rozhodnutí Vám bylo souběžně s tímto přípisem zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. František Daníček
vedoucí odboru dopravy

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1: Spisový materiál SZ P10-219918/2021
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093111
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

