Město Jaroměř
V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto
žádost).
Žádost o informaci
Dne 12.09.2019 obdrželo Město Jaroměř prostřednictvím emailu žádost o poskytnutí
informací týkajících se kontrol správních spisů na ODSH.
Znění žádosti:
1) Kdo v letech 2012 až 2014 podepisoval rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru
vozidel, kdo a jak prováděl kontroly těchto spisů? Zda toto bylo stejné na všech odborech
nebo odděleních Vašeho úřadu?
2) Jakým způsobem v letech 2012 až 2014 vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení 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)?
Odpověď na žádost o informaci
Dne 27.09.2019 byla vypracována odpověď na žádost o informace. V odpovědi byla za město
Jaroměř, jakožto povinný subjekt, podána informace:
K otázce č. 1:
V předmětných letech bylo podepisování rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru
vozidel prováděno v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Jaroměř. Kontrola spisů
se prováděla také v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Jaroměř. Kontrolu spisů
provedl také Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci kontroly výkonu přenesené
působnosti svěřené orgánům obcí. Na ostatních odborech Městského úřadu Jaroměř probíhala
kontrola i podepisování obdobným způsobem.
K otázce č. 2:
V předmětných letech byla kontrola prováděna na základě stanovených plánů kontrolní
činnosti včetně kontroly podkladů potřebných k vydání rozhodnutí v souladu s vnitřním
právním předpisem k provádění kontrolní činnosti.
K otázce č. 3:
Způsob zaznamenání provedené kontroly správních spisů se děje prostřednictvím zápisu
kontroly z plánu kontrol, vyplývá z Ad 2).

