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odpověd' na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

KVašížádosti o poskynutí informace ýkajícíse počtu doruěených písemností (od

1.1.2013 do
souěasnosti) způsobem, jenž byl uplatněn proti Vrám jako účastníkoviřízení(doručenípísemnosti
správním orgárrern
oprávněnou úředníosobou Mgr. Monikou Dolákovou ve věci spis' zn.
MeUKlv{/029798l20l3/06) uvádím, Žetato informace nespadá pod režim zétkonač.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím' ve znění později vydaných předpisů. Tuto informaci lze zjistit
nahlédnutím do příslušnýoh spisů pouze účastníkyjednotlivých řízení,což Vy jako žadate\,nejste.
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odpověd'na Vaše dalšídotazy shrnuji následovně:
Informace o zastavení Vás jako účastníkařízení hlídkou Policie Čnot Kroměříž byla získana při
ověřování, zda Vy jako kontrolovaný řidič jste držitelem řidiěského oprávnění. Na základě takto získané
informace správní orgán využil ust. $ 19 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějšíchpředpisů, kteý rnimo jiné stanoví že ,,Písemnost doručuje spróvní orgán, kteý ji vyhotovil,
'
Mttže tak učinit sám; v zákonem stanovených případech můžepísemnost doručit prostřednicním
obecního úřadu, jemu naroveň postaveného správního orgónu nebo prostřednicwím policejního orgónu
příslušnéhopodle místa doručení;je-li k řízenípříslušný orgán obce, můžepísemnost doručit
prostřednicním obecní policie. "
Doruěování bylo prováděno v pracovní době za využiti služebníhovozidla MěÚ Kroměříža se
souhlasenr nadřízeného pracovníka Mgr. Moniky Dolákové. Yýjezd služebního vozidla je zaznamenán
v knize jízd společně s údajem časovéhoúseku, po kterou bylo vozidlo uŽito, místem doručení
písernnosti a celkového poětu ujetých kilometru. Kopii žádanky přepravu přikládám.
ohledrrě Vašich dalšíchdotazů není Městský úřad Kroměříž oprávněn informace poskytovat'

vedoucí odboru občansko-správních agend
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Městský Úřad KroměříŽ
odbor dopravně spravních agend
nd
oddělení dopravy a siln. hospodářstvi
Velké náměstí 115
767 01KroměřÍŽ

Čí,dne 15. července 2013

K Č. j.: MeUKMfi39623Í2013

K pisemnosti č.j. MeUKMl039623/2013 ze dne 21. čeruna 2013 sepsanou a
podepsanou Mgr. Monikou Dolákovou lze pouze uvést, Že Žádná ze skutečností,jeŽ
je v dané pÍsemnosti zaznamenána se nezakládá na pravdě. NejenŽe si nejsém
vědom přestttpkového jednání tak, jak je v této písemnos{i zaznamenáno, ale
současně nelze pňsvědčit skutečnostem v rovině procesní.
jakoŽto Účastník řlzenl se jednáním Mgr. Moniky Dolákové,
Já,
jeŽ dokonce zastává vedoucl funkci dostávám do postavení, kdy je mi úmyslným
jednánim ze strany oprávněné úředníosoby upiráno základní právo, právo-na
spravedlivý proces. UŽiji veŠkerýchprostředků právní ochrany, aby nejen byla
prokázána má tvrzenl, ale zejména, aby bylo zamezeno libovůli a šikanÓznÍmu
postupu ze strany vedoucÍho pracovníka správního orgánu' jenŽ je financován z
veřejných prosťedků.
Z obavy před dalŠim nezákonným zásahem ze strany Mgr. Moniky Dolákové
se účastniktohoto řÍzení k seznámÍ s podklady před vydáním rozhodnuti nedoďavl.
Současně v souladu s ustanovením $ 13 odst. 1. zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přÍstupu k informacím, ve zněnÍ pozdějšíchpředpisů, Vás jako povinný
subjekt Žádám o poskytnutí následující informace:
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Počet doručených pÍsemností(od 1. 1. 2013 do současnosti) způsobem, jenŽ
byl uplatněn proti Účastníkovi ÍÍzeni(doruČeni písemnosti správním orgánem _
oprávněnou úředníosobou Mgr. Monikou Dolákovou ve věci spis. zn.
M eU

KM1029798/201 3/OO)

Jakým způsobem byla Mgr. Monika Doláková seznámena s tÍm, Že účastnik
řizenl je zasbven hlÍdkou policie Českérepubliky
V připadě, Že informace byla poskytnuta prostřednictvím telekomunikační sltě,
číslomobilního telefonu, ze kterého byla irrformace o tom, Že účastrrikřÍzení je
na místě kontroly policiÍ ČR, získána
Jakým způsobem bylo zajiŠtěno, aby účastnlkřIzení sebyal na mistě korrtroly
do přijezdu Mgr. Moniky Dolákové
Jaký dopravní prostředek byl k jízdě na misto korrtroly uŽit (soukromý Či
sluŽebni, typ' RZ)
Počet ujet'ých kilometů k místu kontroly a zpět

a
a

Celková doba (od zÍsKánÍ informace, Že je účastnÍkřÍzení zastaven hlídkou
PCR do předání/převzetí písemnosti účastnikoviřÍzení)
Kopii knihy jÍzd vozidla, jeŽ Mgr. Monika Doláková uŽila
Kdo a iakým způsobem by| informován o skutečnosti, Že Mgr. Monika
Doláková opoušťstdlo správního orgánu (pracoviŠtě)
Kopii dokumentu zachycujÍcl inŤormaci o bm, Že Mgr. Monika Doláková
opustila sÍdlo spravního orgánu
Počet telekomunikačnich hovorů s policisty ČR sowisejíclch s obviněným ve
věci vedené
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