
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 05.02.2023 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. 4 žádosti žádá 

následující informace:  

 

1. Zda v souvislosti s výjezdem vozidla Městské policie Přerov, který byl řízen strážníkem 

 dne 8. 8. 2022 v čase kolem 16:52, zahájil řízení o přestupku vůči této 

osobě nebo provozovateli vozidla, pro nerespektování dopravní značky B2 – zákaz vjezdu všech 

vozidel na hranici náměstí T. G. Masaryka a ul. Mostní.  

2. Zda bylo vůči strážníku Městské policie Přerov panu  případně 

proti provozovateli vozidla, zahájeno řízení o přestupku pro skutek, který se stal dne 24. 9. 2022 v 

čase kolem 15:00 na ulici Želátovská/Tř. Gen. Janouška u obchodního centra Koloseum – Albert, 

kdy dotyčný bez jakékoliv světelné signalizace (tudíž aniž by se na něj vztahoval výjimka z pravidel 

silničního provozu podle shora citovaného ustanovení) porušil dopravní značku zákaz vjezdu všem 

vozidlům, což uznal sám správním orgán na str. 3 protokolu z ústního jednání (u téže sp. zn.) ze dne 

10. 10. 2022. Viz doslovná citace správního orgánu, resp. sceen z tohoto protokolu.  

3. jakými právnickými publikacemi (knihami) oddělení dopravních přestupků a registru řidičů    

povinného subjektu disponuje? Postačí zaslání přehledu podle posledního inventurního soupisu. Jaké 

tyto publikace má k dispozici  

jaké právně informační systémy (ASPI, Beckonline, Codexis...) má povinný subjekt k dispozici, a 

v jaké verzi? Současně žádám o zaslání kopií licenčních či jiných smluv na základě kterých dochází 

povinným subjektem k užívání těchto systémů.  

4. kolika průtahů se tato osoba dopustila v řízeních, jež vedla u povinného subjektu, ze celou dobu 

svého pracovního poměru u povinného subjektu? 

kolik řízení jmenovaná meritorně ukončila za každý měsíc roku 2022? 

v kolika případech za celou dobu pracovního poměru jmenované došlo ke zrušení jí vydaného 

rozhodnutí nadřízeným správním orgánem? Žádám o zaslání anonymizované verze všech těchto 

správních rozhodnutí. 

 

Způsob vyřízení žádosti povinným subjektem. 

 

Žadateli byly požadované informace poskytnuty. 

 

 

 

 

Informace zpracovala: 

 

15.02.2023 

 

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

dopravních přestupků a registru řidičů  


