
Ke sp. zn. MÚ/DOP/3522/15 

 

Žadatel:  FLEET Control, s.r.o., IČO: 24149322, Smetanovo nábřeží 327, 110 00 Praha 

Povinný subjekt: Městský úřad Nepomuk 

 

 

ŽÁDOST O INFORMACE 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) 

 

Touto cestou žádám, abyste mi poskytli podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele 

přestupku vedeném v řízení pod sp. zn. MÚ/DOP/3522/15: 

Jelikož obviněný JUDr. Vladimír Šmíd, IČO: 14913402, Vinohradská 116, 130 00 Praha 3, zmocnil žadatele 

v dané věci, není nutné tyto informace před poskytnutím anonymizovat, neboť dle § 38 odst. 1 zák. č. 

500/2004 Sb., správní řád má zmocněnec ke správnímu spisu plný přístup. 

Toto podání však není žádostí o nahlížení do spisu podle správního řádu, ale žádostí o informace podle 

InfZ. Nejvyšší správní soud dal v tomto směru jasně najevo, že pokud účastník řízení nežádá o kompletní 

správní spis, vyřizují se žádosti o poskytnutí informací z obsahu správního spisu podle InfZ. 

Z tohoto důvodu má zmocněnec plné právo na poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě, 

neboť tak vyplývá z InfZ. 

 

V řízení o této žádosti, prosím, vždy používejte naší sp. zn. 11387. 

 

S pozdravem 

FLEET Control, s.r.o. 

 



 

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK 
Odbor dopravy 

 

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj 
Tel.: 371519711   Fax: 371519755   IČO: 00256986 

 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz 
               

                                         

Č.j. / spis.zn.  Vyřizuje / tel. / e-mail V Nepomuku dne 

DOP/19363/2016–SDP2  /   MÚ/DOP/3522/15 Jaroslav Hanzlík / 371 519 759 29. 26. září 2016 
 jaroslav.hanzlik@urad-nepomuk.cz  

 

Vyřízení žádosti – zaslání informací 

K vaší sp. zn. 11387 

Dne 19.9.2016 byla Městskému úřadu Nepomuk, odbor dopravy jako věcně a místně 

příslušnému správnímu orgánu doručena Vaše Žádost o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím. Zde uvádíte, že správní orgán žádáte 

poskytnutí informací v elektronické podobě. Konkrétně žádáte: 

 – podklady, na základě kterých zjišťoval správní orgán pachatele přestupku vedeném 

v řízení pod sp. zn. MÚ/DOP/3522/15. K tomu uvádíme, že tyto podklady jsou zaznamenány 

celkem na 25 stranách formátu A 4.  

Kopie dokumentů bez razítek a podpisů zasíláme v elektronické podobě do Vaší 

datové schránky. Záznam o měření Vám byl zaslán na Vaší žádost již dne 10.5.2016 ke 

stejné sp. zn.  

 

 

      otisk razítka 

                                                                         Mgr. Jiří Bešta  

      vedoucí odboru dopravy 

 

Doručí se:  

Účastník řízení - žadatel:  JUDr. Vladimír Šmíd, IČ: 14913402 v zastoupení -  FLEET Control, s.r.o., 

IČ: 24149322, se sídlem Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00  Praha, IDDS: maz456x  

Na vědomí:  

-vlastní k založení do spisu 
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