Obsah žádosti:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších přepisů, konkrétně o informace níže uvedené:
Je na vašem úřadě v současnosti dodržována lhůta 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb. § 32 odst. 3
(zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů)? Pokud lhůta dodržována není, o kolik dní je lhůta prodlužovaná (přibližně)?

Obsah odpovědi
K žádosti žadatele sdělujeme následující informace:
Městský úřad Třeboň, odbor právní, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 „InfZ“ ve spojení s ust. § 4a
odst. 2 písm. a) „InfZ“, poskytl žadateli sdělení obsahující požadovanou informaci podle zákona
o svobodném přístupu k informacím:

V § 32 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, se uvádí.
„Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím
autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla,
popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce
z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů
po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek
autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.“
1. Ve spolupráci s odborem dopravy Městského úřadu Třeboň a následném posouzení záznamů
evidence o zařazování žadatelů ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované
zkoušce, bylo shledáno, že shora uvedeným právním předpisem stanovená lhůta k zahájení
zkoušky, popřípadě opakované zkoušky, tj. nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti
provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, dodržována je.
2. Poskytnutí informace na druhou část dotazu žadatele pro případ, že zákonná lhůta 15 dnů dle
shora uvedeného právního předpisu u Městského úřadu Třeboň dodržována není,
se s odkazem na obsah poskytnuté informace k jeho první části stalo po vyhodnocení ze strany
povinného subjektu již bezpředmětným.

