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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 03.09.2020
prostřednictvím datové schránky doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Jelikož Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
jako taková ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal poskytnutí informací o tom, jakým způsobem bylo vyřízeno Vaše podání –
oznámení o spáchání přestupků ze dne 29.05.2020 podané ÚMČ BS prostřednictvím datové
schránky.
K Vaší žádosti sdělujeme, že daná věc (resp. věci, jedná se o několik případů podezření z přestupku
dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů), byla již přidělena konkrétnímu referentovi ke zpracování. V současnosti probíhají úkony
přípravného řízení – Oddělení přestupkové Odboru právního a organizačního ÚMČ BS (dále jen
„Oddělení přestupkové“) v součinnosti s Městskou policií Brno zjišťuje provozovatele jednotlivých
vozidel, neboť Oddělení přestupkové do registru vozidel přístup nemá. Následně lze očekávat, že
v rámci přípravného řízení budou jednotliví provozovatelé předvolaní k podání vysvětlení
za účelem zjištění konkrétního pachatele, tedy řidiče vozidla. Pro Vaši informaci dodáváme, že
v přestupkovém řízení platí u fyzických osob subjektivní odpovědnost, nelze tedy pokutovat
provozovatele vozidla, pokud není prokázáno, že vozidlo osobně řídil. Nejedná se totiž o dopravní
přestupek, nýbrž o přestupek záboru veřejného prostranství, kdy je odpovědnost vždy subjektivní.
Od této skutečnosti se odvíjí i samotná délka řešení věci.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

