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Oznámení 0 vyřízení žádosti — poskytnutí infomace
Dne 26.06.2019 obdržfel Magistrát hl. města Prahy (dále jen _,Magistrát“). jako povinný subjekt
podle 5 2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vaši žádost, o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k infonnacím, ve
které požadujete poskytnutí následujících informací: „1) \gvplňije žadatel žádost 0 vydání
OP/ŘP/PAS rukou nelmježádostpřednunlněna? 2) jakým způsobemj e žádost () OP/ŘP/PAS
opatřena podpisem žadatele (podpíx na papír, na fable! apod.) ? 3) ('() se se žádoxlí děje po
podpisu (:půmb zpracování, ucho vání) ? 4) zda a_jakjsou uchowimf/zpracovány žádosti (tisky,
_[i'zický archív nebojen digitální archiv nebo obojí) 5) zda a jak jSOll případně uchovávána
biometrická data vlasln(_)r'učního elektronickélm podpisu? “
Zdejší úřad vám tímto oznamuje, že Vaše žádost o poskytnutí informace byla v souladu s ust. š“
14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. vyřízena & povinný subjekt Vám poskytuje tuto
informaci týkající se ŘP, které spadají do působnosti zdejšího odboru (ORP):
1) Žádostvo řidičský průkaz je občanovi předvyplněna systémem Centrální registr řidičů -

le C RR.
2) Zadatel pořizuje podpis na podpisovém tabletu. Po odeslání podp'mu se podpis

prostřednictvím aplikace pro pořimvání podpisů přenese do antrálního registru řidičů
- IS CRR. Následně se digitalizovaný podpis načte z IS CRR & uživateli se zobrazí v
Žádosti. K přenosu dochází pomocí webové služby, která je šifrována protokolem SSL.

Zádné informace nejsou na lokálním PC ukládány, jsou pouze zobrazovány.
3) Vytištěná žádost v papírové podobě je uložena na ORP.
4) Uchovávání vytištěné žádosti je v kompetenci ORP — žádost o vydání řidičského
průkazu se ukládá do spisu řidiče podle ustanovení 5 17 odst. 3 vyhlášky č. 31/2001
Sb., o řidičských oprávněních & řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
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Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
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E-mail: posla/wpralmxu, 1D DS: 48ia97h

C entrálni registr řidičů uchovává pouze údaje na žádosti uvedené, ale nikoliv
5)

digitalizovanou podobu žádosti jako takové.
Biometrická data žadatele se pro řidičský průkaz nepořizují.
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