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Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako povinný subjekt v průběhu úkonu seznámení
s podklady před vydáním rozhodnutí obdržel dne 22.6.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Povinný subjekt posoudil Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím a dospěl k názoru, že Vaše žádost splňuje podmínky podání žádosti ve smyslu § 4, § 4a,
§ 14 výše zmíněného zákona.
Sdělením o zpoplatnění ze dne 28.6.2021, č.j. dokumentu MML139053/21 jste byl informován o tom,
že dle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím při zpracování odpovědi na některé
body Vaší žádosti vzniknou náklady spojené s poskytnutím informace a Vaše žádost bude v souladu s
§ 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím zpoplatněna. Dále jste byl informován o tom,
že poskytnutí informací je podmíněno uhrazením nákladů.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jste požádal
- v bodě 2) o kolik přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, z toho
kolik spáchaných porušením povinnosti stanovené v § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu, a
to vozidly provozovanými Statutárním městem Liberec bylo správním orgánem řešeno a
s jakým výsledkem v roce 2021, 2020, 2019, 2018 a kolik činila výše uložených pokut v těchto
řízeních“, k tomuto sděluji, že nebyl řešen žádný přestupek.
- v bodě 3) o „kolik přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, z toho
kolik spáchaných porušením povinnosti stanovené v § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu, a
to vozidly provozovanými Magistrátem města Liberec bylo správním orgánem řešeno a
s jakým výsledkem v roce 2021, 2020, 2019, 2018 a kolik činila výše uložených pokut v těchto
řízeních“, kdy k tomuto sděluji, že Magistrát města Liberec není provozovatelem žádného
vozidla, provozovatelem vozidel je statutární město Liberec.
- v bodě 4) o „kolik přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, z toho
kolik spáchaných porušením povinnosti stanovené v § 25 odst. 3 zákona o silničním provozu, a
to vozidly provozovanými Městskou policií Liberec bylo správním orgánem řešeno a s jakým
výsledkem v roce 2021, 2020, 2019, 2018“, kdy k tomuto sděluji, že Městská policie Liberec
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není provozovatelem žádného vozidla, provozovatelem vozidel je také statutární město
Liberec.
v bodě 5) o „zaslání dokladu o tom, že oprávněná úřední osoba Bc. Milan Lapacík splňuje
zákonné požadavky pro provádění úkonů správního orgánu v řízení podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky“ a “zejména zaslání dokladů o dosaženém vzdělání
oprávněné úřední osoby a dále doklad o odborné způsobilosti – o složení zkoušky provedené u
Ministerstva vnitra“.

Požadované doklady k bodu 5) přikládáme v přílohách a sdělujeme, že náklady spojené s poskytnutím
informace mohou být zpoplatněny dle sazebníku úhrad za poskytování informací, který je přílohou č.
1 Směrnice rady města 06RM o postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím, ale
vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dva listy a nebylo třeba hledání rozsáhlých informací, povinný
subjekt nebude poskytování této informace z bodu 5) zpoplatňovat ve smyslu ustanovení § 17 výše
zmíněného zákona.

Martina Krojidlová
pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení registrace řidičů

Přílohy:
Osvědčení ze dne 7. listopadu 2019
Diplom ze dne 2. června 2011

