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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 31. května 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací spojených s řízením o přestupku
-

proč nelze předmětné fotografie zaslat,
v jakém formátu je fotografie založena ve spise,
jaký je rozsah (počet) založených fotografií a
informaci, proč povinný subjekt lže.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
-

Každé podezření ze spáchání přestupku na úseku neoprávněného stání motorového vozidla
v zóně placeného stání je řádně zdokumentováno s kompletní sadou fotodokumentace
zachycující lokalitu, kde byl přestupek spáchán, dopravní značení v lokalitě a uvedené vozidlo
s registrační značkou. S ohledem na velikost a rozsah fotodokumentace a technické omezení ji
nelze zaslat elektronicky, ani v listinné podobě. Spisový materiál je veden pouze v elektronické
formě, nikoliv v písemné (tištěné). Fotografii, kde je porušení právního předpisu zaznamenáno,
zasíláme na vyžádání. Vzhledem k výše uvedeným omezením však pouze v jednom kusu
fotografie.
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-

Fotografie jsou založeny ve formátu JPEG, při odesílání fotografie na vyžádání je převedena do
formátu PDF.

-

Počet fotografií u jednotlivých případů v základním balíčku je rozdílný. Ve Vámi uvedeném
případě se jedná o počet 20 ks fotografií.

-

Jednou ze základních zásad zákona o svobodném přístupu k informacím je povinnost
povinných subjektů poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, tedy na veškeré
aspekty jejich činnosti, ať již mají povahu veřejné správy, anebo nikoli, nebo se jedná o
činnosti mající povahu činností doprovodných, servisních, provozních apod. Informací se pak
rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči,
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo
záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podmínkou je že povinné subjekty
mají informace v držení a májí právo povolit jeho opakované použití. Formulace položené
otázky „proč povinný subjekt lže“, na základě výše uvedených skutečností, není možné
podřadit pod režim zákona o svobodném přístupu k informacím a vyřídit postupy, které jsou
upraveny tímto právním předpisem.

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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