HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAcusTRAT „LAvN mo Mrssm FRAM

HI | |\H|\| I| \IHIMH!| |\| | | \Im|\| H|N| | | |\I IH IH

Odbor dopravněsprz'wních činností

MHMPXPCSRDPM

Oddělení prámích a metodických činností

.

-

l

Vyřizujc/tc !. :
.Vlgr. Simona Ště panovská

Č. j.:

236 005 494

MHMP 1760576/2019

Počet listů/příloh: l/l

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP1681197/2019

28.08.2019

Oznámení 0 vyříze ní žádosti — poskytnutí informace

dne 20.08.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát'ň Vaší žádost
oposkytnutí infonnací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.lnFZ“), v níž se domáhátc poskytnutí následujících
informací: „1 . Jsou rqferenti (] metodici MHMP odbordopravněsprávnich činností - oddělení

p1"e.s'tltpk0\-'ého řízení v rámci své pracovní činnosti seznamování s publikací „ME TODIC'KÉ

DOPOR UČENÍ K POSTUPU PO VINNÝCH $UBJEK TÚ PODLE ZÁKONA Č. 106/1 99 9 SB.,
() S VOBODNÉM PŘÍS TUPUK INFORMA CÍM" (viz příloha); 2. Jsou Metodická doporučení
minixterstva vn ítra právně zá vazná pro postup MHMP \'e správn im řízení? ,' 3 . Jsou pro činnost
MHMPprávnězávaznáStanoviska ontbltdsnlancď; 4. Eristije 110\v'(šjŠlrm(.'Í06/ÍCÍCČ doporučení
Ministerxtva vnitra v téže problematice? (aplikace zákona 106/1999 Sb. ); 5. Zaslání aktuálni

metodiky: bodu 4 pokud taková e.\“i.3'tuje do mé datové .S'Chránky; ó. Jakou/brmou (pl'senmě,
elektronicky, lzolubem, kurýrem atd.) získává MHMP oznámení o přestupcích ;jišfěn_\"c'l7

atomatickf'my teclmickými prostředkv be: obsluhy od Městské Policie Praha "
K Vaší žádosti Vám tímto Magistrát oznamuje, Žc Vaše žádost o poskytnutí informace byla
v souladu s ust. & 14 odst. 5 písm. d) lan vyřízena a jako povinný subjekt Vám požadované
informace zasíláme:

1,32

Sídlo: Mariánské ná|11.2.f'2_ llOOl Prahu 1
Pracoviště: Na Pankráci [685.rf'l7, 140 21 Praha 4
Kontaktní centrum: I.? 444. fam: 236 007 020
E-muil: poslunvpmhuxu. ID DS: 48ia97h

-

l. Referenti & metodici Magistrátu odboru dopravněsprávních činností oddělení přestupkového

řízeni nejsou v rámci své pracovní činnosti seznamování s publikaci metodického doporučení
z roku 2009 připojené v příloze Vašeho podání, neboť již není právně účinná.
2. Metodická doporučení ministerstva vnitra nejsou právně závazná pro postup Magistrátu
ve správním řízení.

3. Stanoviska ombudsmana nejsou pro činnost Magistrátu právně závazná.
4. Ano, novější metodické doporučení ministerstva vnitra existuje, a sice Metodické doporučení
k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, z roku 2015.
5. Aktuální metodické doporučení je veřejně dostupné na intemetových stránkách Ministerstva

dopravy (www.mdcr.cz) a dle Vašeho požadavku Vám jej zasíláme též v příloze.
6. Městská policie Praha zasílá Magistrátu oznámení o přestupcích (až na nějaké výjimky, které
přijdou v papírové podobě) elektronicky.
Informace Vám je zasílána prostřednictvím veřejné datové sítě.
S pozdravem
M gr. Simona Ště panovská

právnička
Odbor dopravněsprávních činností
podepsáno elektronicky
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