
Městský úřad

Povinný subjekt: Městský úřad - Odbor dopravy (registr vozidel)

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o tyto
informace.

1. Kdo v letech 2012 až 2014 podepisoval rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru
vozidel, kdo a jak prováděl kontroly těchto spisiP Zda toto bylo stejné na všech odborech
nebo odděleních Vašeho úřadu?

2. jakým způsobem v letech 2012 až 2014 vedoucí odboru nebo vedoucí odděleiií prováděl
kontrolu správních spisů, zda kontrola byla prováděna náhodně, nebo byl kontrolován každý
správní spis, včetně všech podkladů pro vydání rozhodnutí, nebo jaký byl nastaven systém
kontroly správních spisů (například každý třetí, pátý nebo desátý spis atd.)?

3. jakým způsobem byla kontrola správních spisů zaznamenána (například parafa na spisu,
záznam do spisu, nebo jiným způsobem)?

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:

V dne 12. 9. 2019
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Městský úřad Ústi nad Orlici
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
Ze dne: 13.09.2019

Naše č.j.: MUUO/28434/2019/DSS/ska
ČÍslo spisu: 1486/2018
Spis, značka: dss-106/1486/2018
Poč. listů: 1
Poč. příloh: O
Poč. lis. př.: O

Vyřizuje: líc, jaroslav Škarka
Tel: 465 514 346
E-mail: skarka@muuo.cz
Datum: 25.09.2019
Místo: Ústí nad Orlici

PoskytnutI informaci podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 13.09.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnuti informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajícI se kontroly správních
spisů.

k jednotlivým bodům Vaši žádosti uvádíme následujIcŕ

l) Rozhodnutí ve správním řIzenIv letech 2012 až 2014 na registru vozidel podepisoval zástupce
vedoucího odboru z pověření vedoucího odboru. Vedoucí odboru prováděl namátkovou
kontrolu spisů na registru vozidel jednou měsíčně. Na ostatních odborech městského úřadu
probíhala kontrola v jiném režimu.

2) Kontrolu spisů prováděl v letech 2012 až 2014 vedoucí odboru za účasti zástupce vedoucího
odboru. Každý spis byl kontrolován samostatně. Dále byla prováděna kontrola ze strany
Krajského úřadu Pardubického kraje, a to náhodně vybraných spisů. Ze strany interního
auditu byla provedena také kontrola spisů dle náhodného výběru.

3) Zkontrolované spisy vedoucím odboru nebyly nikterak označovány.

S pozdravem

líc. jaroslav Škarka
vedoucí odboru

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlici
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563
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