
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předmět žádosti: 

 

Povinnému subjektu byla dne 26.09.2022 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel v bodech č. 1 až č. 17 žádosti žádá 

následující informace:  

1) Žádám o informaci, proč bylo ústní jednání s nařízeno až za 2 měsíce a 12 dnů od 

oznámení jeho přestupku, když všechny podklady Magistrát města Přerova měl k dispozici již 21. 6. 

2022. Jako svědek jsem byl předvolán až dne 2. 9. 2022 (po mé intervenci dle InfZ). tedy až za ony 2 

měsíce a 12 dnů! Byl tak porušen správní řád. Úřad byl nečinný. Předpokládám, že úmyslně. 

2) Který úředník Magistrátu města Přerova dostal dne 21. 6. 2022 (nebo později) citovaný přestupek na 

starost a prokazatelně nedodržel termíny (jméno, služební postavení). 

3) Žádám o informaci, proč dne 22. 9. 2022 nebylo celé ústní jednání „z moci úřední" (je to dobrovolné) 

nahráváno na diktafon tak, jako se tomu běžně dělo např. v roce 2016 

4) Žádám o informaci, zda se na Magistrátu města Přerova přestupková řízení běžně nahrávají. Pokud 

ne, z jakého důvodu se od toho upustilo. Pokud ne, od kdy se přestupková řízení nenahrávají (datum). 

5) Žádám o informaci, zda úřednice stále pracuje na Magistrátu města Přerova. 

Pokud ano, tak na jaké pozici. Pokud ne, tak kdy ukončila pracovní poměr (datum). v 

roce 2016 vedla správní řízení (na můj podnět) proti jistému šmírákovi z obce a tehdy 

vše probíhalo úplně jinak... 

6) Žádám o informaci, zda přestupková řízení na Magistrátu města Přerova běžně vede pouze jedna 

úřední osoba (bez zapisovatelky) tak, jako tomu bylo dne 22. 9. 2022 s obviněným  

Pokud ano, od kdy toto opatření platí (stačí uvést rok). Opět to v minulosti bylo jinak. 

7) Žádám o informaci, z jakého důvodu obviněný vypovídal v přítomnosti další osoby 

ženského pohlaví, která s ním společně přišla na jednání. vypovídal (velmi krátce) až po jejím 

proslovu! Toto mi přijde značně nestandardní a nikdy jsem se s tím ve své bohaté přestupkářské praxi 

nesetkal. Viz komentář Ad 7). 

8) Žádám o informaci, zda ona žena byla právničkou  nebo jeho svědkem. 

9) Žádám o informaci, proč nebyl správním orgánem okamžitě zastaven, když začal věci 

zavádět mimo projednávanou věc, tj. jeho dopravní přestupek. 

10) Žádám o informaci, proč nebyl správním orgánem napomenutý a zastavený, když mlžil, 

že svědek nesmí předložit důkazy. Toto je nesmysl, viz Ad 10). 

11) Žádám o informaci, proč byla řízením s pověřena přímo vedoucí oddělení Mgr. Jiřina 

Pospíšilová, a ne běžný úředník/úřednice. 

12) Žádám o informaci, zda vedoucí oddělení běžně vyřizuje takové bagatelní přestupky jako je ten 

 a kolik takových drobných přestupků Mgr. Pospíšilová řešila v roce 2022. 

13) Žádám o informaci, kopii výpovědi obviněného  kterou učinil před správním 

orgánem dne 22. 9. 2022. 

14) Žádám o informaci v souvislosti dotazem č. 8): Pokud dotazovaná žena byla „svědkem"  

žádám kopii její výpovědi. Pokud dotazovaná žena byla právnickou  žádám o kopii její 

plné moci. 

15) Žádám o informaci, kopii dokumentu, kterým PČR oznámila přestupek správnímu 

orgánu. Pravděpodobně se bude jmenovat „Oznámení přestupku" apod. 

16) Žádám o informaci, kopie dalších dokumentů, které PČR zaslala správnímu orgánu v souvislosti s 

dopravním přestupkem  Míním tím zejména podání vysvětlení na PČR, 

podání vysvětlení dalších osob (s výjimkou mé manželky), kopie dalších úředních kroků Policie České 

republiky v této věci atd. Podle čísla jednacího policie učila asi 9 úředních úkonů... Nežádám o videa 

a fotografie, toto mám. 



17) Žádám o informaci, jaký byl koloběh dokladů na MM Přerova v souvislosti s oznámením přestupku 

od 21. 6. 2022 (usnesení KÚ Olomouckého kraje) do 2. 9. 2022 (moje předvolání jako 

svědka k ústnímu jednání). Žádám seznam dat úředních úkonů MM Přerova, jména zodpovědných 

úředníků a jejich služební zařazení. 

Způsob vyřízení žádosti povinným subjektem. 

K bodu 1) až 12),15) a 17) žádosti byly požadované informace poskytnuty.  

K bodu 13), 14) a 16) žádosti bylo pod č.j. MMPr/205564/2022/DPRR/JP podle § 15 odst. 1 v souladu § 11 

odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnuto o odmítnutí části žádosti.  

 

Informace zpracovala: 

 

10.10.2022 

 

Mgr. Jiřina Pospíšilová, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení 

dopravních přestupků a registru řidičů  


