
Magistrát města Ostravy
Odbor dopravně správních činnosti
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Č. j.: SM0/449526/19/DSČ/Ku
Sp. zn.: S-SMO/442158/19/DSČ

Žádám o:

1. přesun správního řízení na úřad do mého trvalého bydliště
II. výslech policistů, kteří zdokumentovali údajný přestupek

III. doplnění spisu o pasport svislého dopravního značení IP 12 na ulici 30. dubna 2019/16
IV. všech fotografií vozidla pořízené MP Ostrava
V. opatření proti nečinnosti vůči námitce o podjatosti z 15.3.2020

V1. opatření proti nečinnosti vůči odvolání z 25.1.2020
VII. zaslání spisu do datové schránky

Žádost o informace

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informací:

VIII. o platové zařazení
IX. počet správních řízení za rok 2019,
X. částku utracenou na poštovní služby a

XI. počet vydaných příkazu odborem dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy

V Darkovicích 15.4.2020



Magistrát města Ostravy
odbor dopravně správních činností

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

SMO/206772/20/DSČ/Kuč
S-SM 0/18253 2120IDSČ/3
INF - 4612020 zák. Č. 106/1999 Sb.

I
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Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

J
Datum: 6. května 2020

Poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písmo d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě žádosti doručené Magistrátu města Ostravy dne 15.4.2020, o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jež se vztahuje
k platovému zařazení oprávněných úředních osob Ing.

a k řešení přestupků za období roku 2019, sdělujeme následující:

1. Platové zařazení Ing.
10 tarifní třída a 8 platový stupeň

10 tarifní třída a 11 platový stupeň
- 11 tarifuí třída a 9 platový stupeň

2. Počet správních řízení za rok 2019
Pravomocně bylo za rok 2019 v rámci řízení ukončeno

Vydáním rozhodnutí - 899 přestupků
Vydáním rozhodnutí v příkazním řízení - 10 803 přestupků
Vydáním příkazu na místě - 1190 přestupků

3. Částka uhrazená za poštovní služby

Analytické účty poštovného nejsou nastaveny na odbory a tím spíše ani na oddělení, a tudíž není možnost
tyto po odborech ani po odděleních evidovat. Faktury obsahují údaje celkem za Magistrát města Ostravy.
Fakturovaná částka za hybridní poštu v rámci MMO činí za rok 2019 - 6.536 tis. Kč a ostatní poštovné činí
za rok 2019 - 3.575 tis. Kč.

4. Počet vydaných příkazu odborem dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy

V roce 2019 bylo vydáno odborem dopravně správních činností, oddělení správního řízení celkem 11 177
rozhodnutí v příkazním řízení.
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