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Oznáme ní 0 vyříze ní žádosti — pos kytnutí informace

Vážení,
dne 18.03.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.? o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lan“), vníž sc domáhátc poskytnutí infonnací: „] .
Eristuie nzerodic/ýúposz pro projednávánípřestupků, .x'počívajících v překročení nejuyšší

povolené [VCÍIÍOSÍL jizd_1' křižovatkou \' momentě, kdy na semajbru sviti červené světlo, či
neopráwzěného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě? Kdoje v takovém
případě dlemetodickéhopokynu:a přestupky odpovědný - majitel vozidla, nebo provozovatel
vozidla?; 2. Po komje v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu. vymáhána
uložená sankce? Po majiteli vozidla, nebo po provowvateli vozidla?; 3. Eristu/ejednomý vzor
fbrmuláře pro změnu provozovatele vo:ia'la? Může na základě tohofojbrmuláře majitel vozidla
změnit provozovatele vozidla bez souhlasu Stávq/íciho provozovatele?
K Vaší žádosti Vám tímto Magistrát oznamuje, že Vaše žádost o poskytnutí informace byla
v souladu s ust. & 14 odst. 5 písm. (1) Ian vyřízena & jako povinný subjekt Vám požadované
informace zasíláme:
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1) Metodický pokyn pro projednávání přestupků, spočívajících v překročení nejvyšší

povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či
neoprávněného zastaveni nebo stání, kde řidič není ztotožněn na místě, neexistuje.
2) S ohledem na bod 1) — metodický pokyn neexistuje — není dle něj sankce vymáhána

po nikom.
3) Ano, vzor formuláře pro změnu provozovatele vozidla existuje. Ano, vlastník
vozidla může změnit provozovatele bez souhlasu stávajícího provozovatele.

Informace Vám je zasílána prostřednictvím veřejné datové sítě.

S pozdravem
Mgr. Simona Štěpanovská
právnička
Odbor dopravnčsprávních činností

podepsáno elektronicky
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