Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ve věci správního řízení v oblasti dopravy.
Doprovodná informace:
Žadatel se domáhal poskytnutí informace: „Jak byl vyřešen přestupek spáchaný řidičem
konkrétního vozidla, kterého se tento dopustil dne 16.10.2018 v 11:10 vedle budovy č.
21 když s vozidlem konkrétní registrační značky stál na chodníku, zeleni, nástupní ploše pro požární techniku. Tak jak vyplývá ze soudního spisu č.j. 31A 144/2018 přestupku
byl srozuměn zaměstnanec KÚ přestupkové agendy Mgr. Michal Tichý a předpokládám, že konal. Pokud Mgr. Tichý nesplnil svou povinnost, považujte prosím toto za
oznámení o přestupku.“
K žádosti o poskytnutí informace jste přiložil dvě fotografie.
Jeho žádosti bylo vyhověno odpovědí, že relevantní informaci o popisovaném jednání
povinný subjekt obdržel teprve nyní. Povinnému subjektu byla dne 12.11.2018 dána
k vyjádření žaloba a její doplnění ze dne 19. 10.2018 a 23.10.2018, v níž na závěr uvádí: „jako zajímavost přikládám fotku vozidla a osoby, která z něj před parkováním na
zeleni a frekventovaném chodníku vedle budovy Zlínského kraje vystupovala dne
16.10.2018“. Povinný subjekt se tedy měl vyjádřit k žalobě proti rozhodnutí, tedy
k důvodům, pro které rozhodnutí o odvolání ve věci uložení pořádkové pokuty 500 Kč
v jiném případě považuje žadatel za nesprávné. Zprostředkovaná informace bez fotografií nezakládala důvodné podezření ze spáchání přestupku dle § 73 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“). Zároveň bylo žadateli sděleno, že povinný subjekt dost dobře nerozumí tomu,
proč žadatel, který bezprostředně poté dne 16.10.2018 nechával úředníky sepisovat
své ústní podání, v nichž si na jiné úředníky stěžoval, se o tomto přestupkovém jednání, jehož byl několik minut předtím svědkem, nezmínil.
S ohledem na uplynutí lhůty k projednání přestupku ve smyslu § 30 přestupkového
zákona již oznámení žadatele nebude nikomu postupováno, protože není způsobilé
zahájit žádné řízení.
Zpracovatel:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje

