Městský úřad Česká Třebová
Kancelář tajemníka
Staré náměstí 78, Česká Třebová

Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Č.j. MUCT/16839/2019/KAT/VPA/ZAI/16
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, “) související s parkováním na místě vyhrazeném pro
vozidla invalidů u Domu s pečovatelskou službou v Masarykově ulici.
Dne 23.05.2019 jsem volal linku 158 PČR a žádal jsem zákrok ve věci přestupku „parkování na
invalidech“ na parkovišti u Domova důchodců Masarykova ulice. Vozidlo RZ
(červený
Citroen) nebylo označeno modrou kartou pro parkování „na invalidech“. Na místo se dostavila hlídka
MP v počtu 1+1
. Hlídka vyfotila předmětné vozidlo a
odjela. Dne 11.06.2019 jsem se dostavil na služebnu MP v obci Česká Třebová, kde jsem požádal
strážníka č. 104 o informaci, jak bylo s mým oznámením naloženo. Tento mi sdělil, že si mám podat
písemnou žádost k veliteli MP.
Výše popsaná záležitost byla vyřešena domluvou.
Dále jsem oznámil dne 31.05.2019 v čase 07:45 na linku 158 PČR přestupek „parkování na
invalidech“ bílou dodávku Renault RZ
s nápisem
. Opět
přestupek na parkovišti u Domova důchodců ulice Masarykova (7 parkovacích míst V10f). Čekal jsem
cca 40 minut na hlídku PČR a pak jsem odešel nakupovat. Provedl jsem následnou kontrolu
předmětného vozidla cca v čase 08:46 hod. a vozidlo stále nebylo označeno „vyrozuměním pro
nepřítomného pachatele“. Následně jsem volal linku 158 a žádal operačního důstojníka o info, jak
bylo s mým oznámením naloženo. Byl jsem odkázán na nprap.
a tento mi sdělil, že byla
vyžádána součinnost s MP v čase 07:55. V 08:00 MP opouští „hlídku“ na přechodu Beseda a měla se
tedy přesunout do prostoru přestupku, kde jsem čekal jako oznamovatel. Nprap.
mi dále sdělil,
že mám zajít na služebnu MP a vyžádat si od operačního sdělení, jak bylo s mým oznámením naloženo.
Dne 06.06.2019 jsem tedy požádal s. č. 104 o informaci. Strážník č. 104 mi sdělil, že přestupek byl
řešen MP jako „ŘEŠENO NA MÍSTĚ“ s tím, že více mi sdělí již jen velitel MP a to na základě
písemného požadavku. Abych mohl ve věci dále konat, žádám Vás veliteli o informaci, jak bylo
postupováno MP ve věci. Zda bylo konáno v rámci „příkazního řízení“ a jak (výše případné správní
sankce je zcela irelevantní) bylo řešení přestupku předáno k řešení na SSÚ k rukám ppor.
Výše popsaná záležitost byla vyřešena domluvou na místě.

Ing. Věra Pirklová v.r.
tajemnice MěÚ
V České Třebové dne 24.06.2019
Některé údaje byly z důvodu ochrany osobních údajů anonymizovány.

