
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informace o kontrolách správních spisů na odboru dopravy 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
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?  
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.)? 
3. Jakým způsobem byla kontrola správních spisů zaznamenána (například parafa 
na spisu, záznam do spisu, nebo jiným způsobem)? 
 
Způsob poskytnutí informace: elektronicky na e-mail 
 
Dne: 25.09.2019 
 
Odpověď na žádost: 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., ze 
dne 13.09.2019 Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům následující: 
 
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 v rámci registru vozidel v období 2012 až 2014 
podepisoval vedoucí odboru dopravy a úředně oprávněné osoby k provádění úkonů ve 
správních řízeních.    

 
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.)? 
 

Kontroly spisů v dotazovaném období prováděl vedoucí odboru dopravy dle 
platných předpisů a dle organizačního řádu úřadu. Spisy byly kontrolovány namátkově, 



včetně kontroly vydaných rozhodnutí, někdy byla kontrola prováděna při konzultacích o 
řešení prováděných úkonů nebo při kontrolách podkladů potřebných pro vydání 
rozhodnutí. 

 
3) Jakým způsobem byla kontrola správních spisů zaznamenána (například parafa 
na spisu, záznam do spisu, nebo jiným způsobem)? 
 

Písemné záznamy nebo protokoly o provedených kontrolách vedoucím odboru 
dopravy nebyly vyhotoveny. O kontrole v přenesené působnosti na úseku výkonu státní 
správy podle platných předpisů provedené Krajským úřadem Pardubického kraje byl 
vyhotoven protokol s uvedeným výsledkem kontroly. 

 
 
  
 
Petr Václavík 
Vedoucí odboru dopravy, odbor dopravy 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
 
 
Datum zveřejnění informace: 25.09.2019 


