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lN-45/2013-doplnění

Poskytnutí informace dle zákona ě.106/1999 Sb,, ve znění pozdějších předpisů o svědeckých
výpovědích na odděIení dopravy a silniěního hospodářství

VáŽený pane,

kVašíŽádosti ze dne 7.12'2013 o poskytnutí veškerých kopií protokolů o svědeckých výpovědích
učiněných pprap. Zdeňkem Klesnilem a prap.Bryškou v průběhu Ústních jednání, které vedli
vyjmenovaní zaměstnanci oddělení dopravy a silničního hospodářství MěÚ KroměříŽ, Vám sděluji
následující:

Ve správních řízeních vedených oprávněnou Úřední osobou Bc'Marií Zavadilovou, Bc.Vladimírem
Mikulíčkou, Radkou Sedlákovou a Renatou Nesvadbovou vobdobí od 1.1.2011 do 31'8.2012 nebyl

prap'Bryška vyslýchán jako svědek a pprap.Klesnil byl jako svědek vyslýchán jedenkrát v tÍzení
vedeném paní Radkou Sedlákovou dne 19.9.2011 - kopii úvodnístrany protokolu Vám zasílám
v příloze.

Vysvětlení k zaslání našíodpovědi aŽ dnešního dne:
Dne 18'12.2013 jsme Vám zaslali oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací, proti tomuto jste
zaslal dne 13.1'2014 stíŽnost, kterou jsme dne 21.1'2014 postoupili na l(rajský Úřad Zlínskéhokraje a
jeho rozhodnutí o sníŽenívýše úhrady na o Kč jsme do datové schránky obdrŽeli aŽ 1l.března 2014.
S pozdravem

JUDr' lvana Bukovská
vedoucí odboru občansk
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právníěh agend

Příloha: kopie protokolu o svědecké výpovědi ze dne 19.9.201
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Velké nám. t15,161 01 Kroměříž
odbor dopravy, oddělení doppavně správních agerrd
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PROTOKOL

o svědecké výpověrli

Dne l9.9.20l l se v 09.30 hod' hod. na Městský úřad Kronrěříž, odbor dopravy,'správrrí
oddělení /dále jen správní orgáď, na základě předvolárrí dle ust. $ 55 át( č' 500/2000 Sb.,
správní řád, a telefonické dohody pan
pprflp. Zdcněk Klesnil, příslušníkPoticie
Sl' č.:3l5l08

Čn oo Ilulín

l)

zákona č'
ke svědecké výpovědi ve věci projednání přestupku podle $ 22 odst' l písm.
20an990 Sb., o ořestupcích, ve zněnÍ účinnémdo 3l.7'20ll,zjeltož spáchání byl obvirrěn
K přestupku mělo dojít dne 10.5,20l t v 07.]0 lrod. v Hulíně na ul'
Holešovská, kdy řídil motorové vozidlo zn. Ford Focus

pan

Správní orgán po ověření totoŽnosti, poučiljmenovaného, že odepřít výpověd' můžeten,

kdo by

jí způsobil nebezpečítrestního stÍhánísobě nebo osobánt blÍzkým. Jc

vypoví<tat pravdivě a nic nezamlčet1 nebot'by se dopustil přcstupku podlc rrst. $
l písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přcstrrpcíclt,.ve znění pozdčjšíchpřctlpisů'

povinen
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Poučeníjsertr v plné nríře norozunrěl

Vyjádření:
zjištěn, kde přesrlě jste jako hlídka stáli s vozicllenr, byli
ot' Jak byt přestupek pana
jste ve vozidle nebo jste stáli venku zvozid|a?
odp';Stál jsem na přechodu na ul. Holešovská _ Javorová, vozidlo bylo odstavené na ul
Hviezdoslavova' coz je asi 200 m. U služebnívozidla stál kolega řvlichalec. Komunikujenre
po ul' Holešovské, jasně jsenr viděl, i
Ppmocí vysílaěek. okolo půl osmé, vyjel pan
zepředu izeza,dll,kde bylo vidět, bylo vidět, žepás nebylzapntrtý, nebyl natáhlý' Sděliljsenr
se k přesttrpku
to kolegovi po vysílačce,aby lro zastavil' Poté mě kolega volal, že pan
přiznat. KaŽdopádně když projíŽděl kolern rrrě tak připoutaný nebyl. Pr"q mě tak rrčinil
'nemíní
v době, kdy dojelode mě ke kolegovi' Což je vzdálenost asi l50 rrr'
zatmavená skla?
ot. Mělo vozidlo pana
Odp.Bylo vidět, že nebyl připoután, nenrěl zatmavenó skla. A je to vidět, poktrcl je

-

homologace jak má být, tak ipř.es zatnravená skla.

