
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“) a ¨125j

odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů

obdržel dne 04. 03. 2022 „Žádost o informace v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze

Směrnice EU 2015/413“, zaslané Ministerstvem dopravy, Odbor agend řidičů, nábř. Ludvíka

Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „žadatel“).

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí informací za období let 2020-2021:

1. „Kolik správních řízení ve věcech přestupků specifikovaných v ustanovení § 125j odst.

1 písm. a) a b) zákona o silničním provozu bylo zahájeno v tomto časovém období

celkem?

2. Kolik informačních formulářů dle ustanovení § 125j odst. 1 písm. a) a b) zákona o

silničním provozu bylo v případech předmětných přestupků zasláno v tomto časovém

období.

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

Ad1)

V roce 2020 bylo dle § 125j odst. 1, písm. a, b) zákona o silničním provozu vedeno: 13

správní řízení.

V roce 2021 bylo dle § 125j odst. 1, písm. a, b) zákona o silničním provozu vedeno: 16

správní řízení.

Ad2)

Za období let 2020-2021 bylo zasláno odpovídající množství informačních formulářů – viz

Ad1).
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