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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Vážený pane,
dne 13.09.2019 jsme elektronickým podáním obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Otázka č. 1:
Kdo v letech 2012 až 2014 podepisoval rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru
vozidel, kdo a jak prováděl kontroly těchto spisů? Zda toto bylo stejné na všech odborech
nebo odděleních Vašeho úřadu?
Rozhodnutí ve správním řízení podepisovaly oprávněné úřední osoby. Kontroly těchto spisů
prováděl vedoucí v mezích vnitřních předpisů /organizačního řádu, krajský úřad v rámci
kontroly přenesené působnosti. Na ostatních odborech, dle sdělení tajemníka úřadu, probíhá
kontrola obdobně.
Spisy schválení technické způsobilosti vozidel jednotlivě dovezených ze zahraničí v období
01.01.2012 až 31.12.2014 byly v roce 2016 prověřeny Policií České republiky.
Otázka č. 2:
Jakým způsobem v letech 2012 až 2014 vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení prováděl
kontrolu správních spisů, zda kontrola byla prováděna náhodně, nebo byl kontrolován
každý správní spis, včetně všech podkladů pro vydání rozhodnutí, nebo jaký byl nastaven
systém kontroly správních spisů (například každý třetí, pátý nebo desátý spis atd.)?
Otázka č. 3:
Jakým způsobem byla kontrola správních spisů zaznamenána (například parafa na spisu,
záznam do spisu, nebo jiným způsobem)?
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Od 01.07.2013 do 31.12.2014 byly kontroly prováděny vedoucím odboru v souladu
s organizačním řádem. Případné nahlížení kontrolujícího je zaznamenáno v elektronické
spisové službě.
O situaci do 30.06.2013 neevidujeme žádné informace o způsobu kontroly. Na odboru není
nyní zaměstnán ani původní vedoucí odboru ani nikdo z registru vozidel, kdo tu tehdy byl
zaměstnán.

S pozdravem

Ing. Blanka Coufalová, v. r.
vedoucí odboru dopravy a správy vnitřních věcí

