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/25257/2019/KAT/VPA/ZAI/22
Dne 13.09.2019 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve věci zodpovězení níže
uvedených otázek:
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 jakým způsobem)?
K dotazům uvádíme následující:
1. Rozhodnutí v rámci správních řízení na registru vozidel podepisovaly úředně oprávněné
osoby:
Pavel Vencl, služební číslo 180
Roman Adámek, služební číslo 149
Ing. Jana Pirklová, služební číslo 139
Helena Krulišová, služební číslo 176
Ing. Tomáš Hájek, služební číslo 174
Bc. Ladislav Dvorský, služební číslo 197
Kontrola spisů byla prováděna vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství, a to
dle ročního plánu kontrolní činnosti. Na ostatních odborech a odděleních byla
prováděna kontrola stejným způsobem, tj. podle zpracovaného plánu kontrolní
činnosti.
2. Kontrolu spisů prováděl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, a to dle
ročního plánu kontrolní činnosti, zpravidla dvakrát ročně. Kontroly byly prováděny se
zaměřením na správnost zakládání nových spisů vozidel, vyřazení spisů trvale
odhlášených vozidel a archivaci spisů vozidel, dále byla prováděna kontrola vydaných
rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel (vždy byla
provedena kontrola celého spisu až do vydání rozhodnutí).
3. O provedené kontrole byl vyhotoven záznamový list podepsaný kontrolujícím
a kontrolovaným.
Ing. Věra Pirklová v.r.
tajemnice MěÚ
V České Třebové dne 18.09.2019

