MČstský úĜad Žatec
Odbor dopravy a silniþního hospodáĜství
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

PRACOVIŠTċ ODBORU: ul. ObráncĤ Míru 295, Žatec
VYěIZUJE: JiĜí Dobruský
TEL: 415 736 470, 777 643 043
E.mail: dobrusky@mesto-zatec.cz
VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: MUZA 8402/2011
V ŽATCI DNE: 28.02.2011

Poskytnutí informace dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o svobodném pĜístupu k informacím“)
Dne 23.02.2011 jsme obdrželi upĜesnČní Vašeho dotazu o poskytnutí informace dle zákona o
svobodném pĜístupu k informacím ohlednČ vyĜízení Vašeho oznámení pĜestupku na PýR
týkajícího se zneþištČní vozovky mimo obec Deštnice.
K tomuto Vám níže sdČlujeme odpovČdi na položené otázky:
1. upĜesnČní dĤvodu odložení - rozvedení § 66 odst. 3 písm. a), zdĤvodnČní je urþitČ ve spisu
(spis má nČkolik þástí napĜ. výrok, odĤvodnČní…)
Oznámení bylo posouzeno v souladu se zákonem þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, zákonem þ. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o
zmČnách nČkterých zákonĤ (zákon o silniþním provozu), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
zejména dle ustanovení § 28 odst. 1 zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Oznámení neodĤvodĖovalo zahájení správního Ĝízení o
pĜestupku. O odložení vČci se v tomto pĜípadČ rozhodnutí ani usnesení dle správního Ĝádu
nevydává.
2. je ve spise zaslaného z PýR Žatec byĢ jen zmínka o fotodokumentaci na CD
Není.
3. nachází se ve spise (pĜestupkovém) vĤbec nČjaká fotodokumentace
Nenachází.
4. bylo oznámení o odložení zasláno potenciálnímu pĜestupci
Dle ustanovení § 66 odst. 4 zákona o pĜestupcích se o odložení vČci vyrozumí pouze
poškozený. V tomto pĜípadČ poškozený nikdo nebyl, vyrozumČní o odložení vČci tedy
nebylo nikomu zasíláno.
5. jaké byly kroky (šetĜení, podklady) provedené Odborem dopravy a silniþního hospodáĜství
MÚ Žatec k objektivnímu posouzení možného pĜestupku
VČc byla posuzována na základČ spisového materiálu.
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6. pokládám otázku o možnosti nahlédnutí do pĜedmČtného spisu (domnívám se, že to
umožĖuje správní Ĝád?)
Nahlížení do spisu se Ĝídí ustanovením § 38 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ. K tomuto je nutno požádat o nahlédnutí do spisu a prokázat právní
zájem nebo jiný vážný dĤvod, pĜiþemž nesmí být porušeno právo nČkterého z úþastníkĤ,
popĜípadČ dalších dotþených osob anebo veĜejný zájem.
7. z možného pĜestupku byla podezĜená právnická þi fyzická osoba
Fyzická osoba.
8. kdy pĜesnČ bylo oznámení z PýR Žatec doruþeno na MÚ Žatec - odbor dopravy a…pod
jakou vaší znaþkou pĜijato
Dne 15.07.2010, spis MUZAS 27424/2010 DOP.
JiĜí Dobruský
vedoucí odboru dopravy
a silniþního hospodáĜství
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