Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Stav správního řízení o přestupku
Žádosti o informace:
Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o informace ohledně
přestupkového řízení, popř. správního řízení s p. […]. Tento přestupek byl spáchán dne 21.9.2020 v
Uherském Brodě. Podle vašich sdělení dne 08.12.2020 byla datovou zprávou odeslána výzva k
zaplacení/sdělení totožnosti řidiče pod č.j. MUUH-DSA/93389/2020/ProJ. Podle vašich sdělení ze dne
25.1.2021 pod č. j. MUUH-PO/4869/2021/MazN byla panu […] udělena pokuta ve výši 800 Kč, k
předmětnému dni zaplacena nebyla a správní řízení ke dni 25.1.2021 nebylo ještě zahájeno.
Moje dotazy tedy zní takto:
1. Kdy došlo k zaplacení této pokuty?
2. Kdo byl označen jako řidič?
3. Pokud nedošlo k zaplacení pokuty, kdy bylo zahájeno správní řízení?
4. Jaká spisová značka a jednací číslo bylo správnímu řízení přiděleno?
5. Pokud již bylo přestupkové řízení / správní řízení ukončeno, tedy s jakým výsledkem?
6. Jaká opatření a kdy byla učiněna ohledně přestupku pana […]? Pokud tato opatření existují a jsou
zaznamenána, tak žádám o zaslání všech těchto opatření, která jste mi ještě nezaslali.
Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o informace ohledně
přestupkového řízení, popř. správního řízení s p. […]. Tento přestupek byl spáchán dne 14.12.2020 v
Uherském Brodě. Usnesení KUZL č. j. KUZL-84115/2020, sp. zn. KUSP-84115/2020/DOP/Ků z 18. ledna
2021. Podle ust. § 131 odst. 4 správního řádu se Městský úřad Uherské Hradiště odbor dopravních
a správních agend p o v ě ř u j e k projednání a rozhodnutí ve věci možného protiprávního jednání ve
smyslu § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů, jehož se měl dopustit […] dne 14. 12. 2020, v 18:45 hod. v zóně 2 na parkovišti s parkovacím
automatem před domem kultury v Uherském Brodě, jako provozovatel vozidla Hyundai, RZ […].
Moje dotazy tedy zní takto:
1. Kdy bylo zahájeno řízení o přestupku?
2. V jaké výši byla udělena pokuta?
3. Kdy byla doručena výzva k zaplacení pokuty popř. sdělení řidiče vozidla?
4. Kdy došlo k zaplacení této pokuty?
5. Kdo byl označen jako řidič?
6. Pokud nedošlo k zaplacení pokuty, kdy bylo zahájeno správní řízení?
7. Jaká spisová značka a jednací číslo bylo správnímu řízení přiděleno?
8. Pokud již bylo přestupkové řízení / správní řízení ukončeno, tedy s jakým výsledkem?
9. Jaká opatření a kdy byla učiněna ohledně přestupku pana […]? Pokud tato opatření existují a jsou
zaznamenána, tak žádám o zaslání všech těchto opatření, která jste mi ještě nezaslali.
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Odpověď:
Vážený pane,
k Vašim žádostem ze dne 17.02.2021 a 18.02.2021 o poskytnutí informací týkajících se přestupků
spáchaných […] dne 21.09.2020 a dne 14.12.2020 Vám sděluji, že dne 19.02.2021 požádal Městský úřad
Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení přestupkových řízení v souladu s ust. §
75 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich o součinnost oddělení informatiky
Městského úřadu Uherský Brod. V rámci této součinnosti si chce správní orgán ověřit, zda nebylo parkovné
doplaceno jiným způsobem než prostřednictvím parkovacího automatu (v úvahu přichází více způsobů,
kterými je v Uherském Brodě možné parkovací poplatek uhradit). Bude-li zjištěno, že parkovné žádným ze
způsobů uhrazeno nebylo, bude zahájeno společné řízení o přestupku.
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