Vyřizuje:
e-mail
č. tel.
datum
č.j.
poř.č.

Odbor občansko-správních agend
Oddělení právních činností
JUDr. Irena Gráfová
irena.grafova@mesto-kromeriz.cz
573321191, 723708821
13.června 2016
MeUKM/035063/2016
IN – 17/2016

Vaše č.j. 11763

Věc: Sdělení k žádosti o informace
Dne 27.5.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně
se jednalo o poskytnutí informace kterého dne a jakým způsobem byl potvrzen odpor proti
příkazu ve věci sp.zn. MeUKM/036658/2015.
Dle vyjádření vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kroměříž
přestupkový spis č. j. MeUKM/036658/2015, vedený Městským úřadem Kroměříž, odbor
občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, na jméno ………..
nar. …………………, bytem ………………………………………, byl ukončen vydáním Příkazu
o uložení pokuty ze dne 12. 8. 2015, č. j. MeUKM/051880/2015. Příkaz o uložení pokuty nabyl
právní moci dne 8. 9. 2015, a to i přesto, že proti příkazu byl podán v zákonem stanovené
lhůtě odpor.
Odpor byl podán panem ……………………………, nar. ………………………, bytem
……………………………….., který doložil nepodepsanou plnou moc. Pan …………………. byl
správním orgánem vyzván, aby ve lhůtě tří dnů od doručení výzvy doložil podepsanou plnou
moc, což neučinil. Vzhledem k tomu, že odpor byl podán osobou, která nebyla účastníkem
řízení a ani nedisponovala platnou plnou mocí, vydaný příkaz o uložení pokuty nabyl právní
moci, uložená pokuta byla předána k vymáhání a přestupek byl dle trvalého bydliště
obviněného zaslán k zápisu do registru řidičů.

otisk úředního razítka

JUDr. Irena Gráfová
vedoucí oddělení právních činností

Vyřizuje:
e-mail
č. tel.
datum
č.j.
poř.č.

Odbor občansko-správních agend
Oddělení právních činností
JUDr. Irena Gráfová
irena.grafova@mesto-kromeriz.cz
573321191, 723708821
5.září 2016
MeUKM/0350632016
IN – 17/2016

Vaše č.j. 11763

Věc: Sdělení k žádosti o informace
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 19.8.2016, které nám bylo
doručeno dne 22.8.2016 doplňujeme naše sdělení k žádosti o informace ze dne 13.6.2016
následovně.
Odpor proti příkazu ve věci sp.zn. MeUKM/036658/2015 byl potvrzen dne 31.8.2015
prostřednictvím datové zprávy zaslané z datové schránky p. ………………. .

otisk úředního razítka

JUDr. Irena Gráfová
vedoucí oddělení právních činností

