MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPE ČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Odbor dopravy

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „zákona o svobodném přístupu k informacím“) ze dne 13.11.2018, a na základě rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kontrolní a právní, čj. JMK 175913/2018 ze dne 21.12.2018, který posuzoval požadavek
žadatele xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx:
„…Jaké lhůty ke splnění jakých úkolů byly Michalu Procházkovi v období únor až srpen 2018 zkráceny? Jak se toto zkrácení
lhůt projevilo na jeho práci – byl nucen v práci trávit přesčasy, nebo pouze pracoval efektivněji, tedy začal větší část
pracovní doby trávit prací?“,
přičemž dospěl k závěru, že odpověď povinného subjektu na první větu se mu jeví obecná a zjednodušená a odpověď
na druhou větu není dle názoru nadřízeného orgánu odpovědí na dotaz, proto by měl povinný subjekt informace
poskytnout v plném rozsahu, popř. zvážit uplatnění některého ze zákonných důvodů pro odmítnutí poskytnutí
informací.
Povinný subjekt přistoupil k poskytnutí informace následovně:
-

Mimořádným pracovním úsilím jmenovaný zkrátil lhůty pro zahájení řízení o přestupcích fyzických osob,
právnických a podnikajících fyzických osob dle zákona č. 361/2000 Sb., které mu byly přiděleny, a to v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).
Pozn.: Zahájení řízení o přestupku je konkrétní procesní úkon, kdy v návaznosti na zásadu legality a oficiality je správní
orgán povinen zahajovat správní řízení o každém přestupku, o kterém se dozví.
-

Jmenovaný nebyl nucen v práci trávit přesčasy (terminologií žadatele), pracoval efektivněji, neboť aplikoval
do praxe znalosti, které v rámci vlastní iniciativy nabyl samostudiem aktuální judikatury, komentářů a výkladů
právních norem zabývajících se problematikou dopravních přestupků, a to ve svém volném čase.

Pro upřesnění povinný subjekt doplňuje, že dle ustanovení § 125e zákona č. 361/2000 Sb., přestupky podle tohoto
zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle působnosti stanovené v ustanovení § 124 odst. 5
písm. j) téhož zákona (přenesená působnost). Dle ustanovení § 20 odst. 6 zákona o svobodném přístupu k informacím,
informace, které se týkají přenesené působnosti územního samosprávného celku, poskytují orgány územního
samosprávného celku v přenesené působnosti, tj. v tomto konkrétním případě v rozsahu obecního úřadu obce s
rozšířenou působností vykonávána tímto úřadem.
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