
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejších předpisů 

Jméno (jména): 

Přijmení: 

Datum narození: 

Adresa pobytu: 

Telefon: 

E-mail:  

Předmět: Žádost o vyměnu řidičského průkazu 

Text žádosti: 

Žádám poprvé tímto způsobem o možnost výměny mého řidičského průkazu  Jemuž pomalu končí doba 

platnosti .Prosím o informace zda je to tak možné popř co je nutno doložit. 



Magistrát města Ostravy 
odbor dopravně správních činnosti 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

Datum: 

1.11.2022 
SMO/ /22/DSČ/  

INF-128/2022 zák.č. 106/1999 Sb. 

4.1 I.2022 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 146/19999 Sb., o svobodném 

přístupu u k informacím, ve znění pozdějších předpisů - sdělení 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností obdržel dne 1.11.2022 Vaši žádost o podání 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také jako „InfZ"), v níž požadujete poskytnutí informace spočívající ve sdělení údajů „o možnosti 

výměny řidičského průkazu  jemuž pomalu končí doba platnosti. Prosím o informace zda je to 

tak možné popř co je nutno doložit". 

Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi něž náleží i obecní úřady jako územní 

samosprávné celky, povinny poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti. 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní 

správy obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se i registru řidičů. 

Vzhledem k tomu, že vámi požadované informace jsou informace zveřejněné, odkazuji vás podle ustanovení 

§ 6 odst. 1 InfZ na níže uvedené internetove stránky. 

https://v~~ww.ostrava.cz/cs/urad/rnagistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravne-spravnich-cinnosti/oddeleni- 

provozu-autoskol-a-evidence-ridicu

nebo 

https://v~~ww.ostrava.cz/cs/uradlrnagistratlodbory-magistratulodbor-dopravne-spravních-cinnosti/oddeleni-

provozu-autoskol~-a-evidence-ridicu/zivotni-situace/ridicsky-prukaz-vymena-ridicskeho-prukazu-podle-

ss 134-zakona-c.-361-2000-sb.-o-provozu-o-pozemních-komunikacich 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Magistrátu města Ostravy, 

odbor dopravně správních činností podat stížnost podle ustanoveni 16a InfZ. Stížnost můžete podat u 

Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O 

stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
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