
12.1.2020 
 
Dobrý den, 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. Posílám žádost o poskytnutí informací. 
 
CSPSD 
 
Prosím o informaci, kolik kusů registračních značek było vyřazeno/ vráceno z 
registrů pro silniční vozidla v letech 2017,2018,2019 
 
Prosím o informaci, kolik kg registračních značek určených k likvidaci było 
předáno k likvidaci a to za roky 2017,2018,2019 
 
Prosím o informaci, kolik kg registračních značek určených k likvidaci bylo 
předáno v letech 2017,2018, 2019 z registru silničních vozidel v Brně 
 
Prosím o informaci, kolik kg registračních značek určených k likvidaci bylo 
předáno v letech 2017,2018, 2019 z registru silničních vozidel v Plzni 
 
Prosím o informaci, jaká byla celková suma finančích prostředků obdržených 
za likvidaci/prodej vyřazených registračních značek a to za roky 
2017,2018,2019 a kde skončily obržené finančí prostředky 
 
 
Předem děkuji a jsem s pozdravem 
 

 
s přátelským pozdravem 
 

 
AUTOPODLOŽKY-SPZ 
 
Něvská 708 
 
Praha 9 Čakovice 
 
199 00 
 
IČO: 75281406 
 
DIČ:CZ7809040426 
 

12.1.2020
Dobrv den,
Podle zékona E. 106/1999 Sb. Posilém iédost o poskytnutl' informaci.
CSPSD
Prosim o informaci, kolik kusfi registraénich znaéek byfo vazeno/ vréceno zregistrfl pro silniénl' vozidla v letech 2017,2018,2019
Prosim o informaci, kolik kg registraénich znaéek uréenVch k likvidaci by’topfedéno k likvidaci a to za roky 2017,2018,2019
Prosim o informaci, kolik kg registraénich znaéek uréenVch k likvidaci bylopfedéno v letech 2017,2018, 2019 z registru silniénl'ch vozidel v Brné
Prosim o informaci, kolik kg registraénich znaéek uréenVch k likvidaci bylopfedéno v letech 2017,2018, 2019 z registru silniénl'ch vozidel V Plzni
Prosim o informaci, jaké byla celkové suma finanél'ch prostFedkfl obdrienY/chza likvidaci/prodej vazenVch registraém’ch znaéek a to za roky2017,2018,2019 a kde skonéily obriené finanél' prostFedky

PFedem dékuji a jsem s pozdravem

s pFételskY/m pozdravem

AUTOPODLOZKY-SPZ
Névské 708
Praha 9 Cakovice
199 00
Iéo: 75281406
DIC:CZ7809040426



 

Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
IČO: 70898219, DIČ:CZ70898219  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 7 písm. 
c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  
 
dne 12.1.2020 obdrželo Centrum služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) Vaši žádost  
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve věci registračních značek vyřazených z registrů pro silniční 
vozidla a určených k likvidaci. 
 
Vzhledem k tomu, že k vyřízení Vaší žádosti je nezbytná konzultace s jiným povinným subjektem – 
Ministerstvem dopravy České republiky, které má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, prodlužuje 
CSPSD podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní, tj. do 6.2.2020. 
 
 
S pozdravem 

Ing. Lenka Zborníková 
ředitelka  

 

 

Vyřizuje: Vaše zn.:  

Tel: Naše zn.: CSPSD/130/000188/2020 
E-mail: Datum:     27.1.2020 

AUTOPODLOŽKY-SPZ 
Něvská 708 
199 00 Praha 9 Čakovice 

 

mailto:podatelna@cspsd.cz


CENTRUM SLUZEB
PRO SILNICNiDOPRAVU

AUTOPODLOZKY-SPZ
N6vskd 708
199 O0 Praha 9 dakovice

Vyiizuje:
Tel:
E-mail:

VaSe zn.:
Naie zn.:
Datum:

csPSD/130/000188/20206.2.2020

Vyjidieni k i:idosti o poslq^nuti informace dle z6kona i. 105/1999 Sb. o svobodn6m piistupu
k informacim
Vdienii pane ,
vyiizujeme timto vasi iddost ze dne 12.1.2020 o poskwnuti informace dle zdkona E. 106/1999 Sb.o svobodn6m piistupu k informacim, a to poskytnutim informace ve smyslu 5 14 odst. 5 pism. d)
uveden6ho zdkona.
K jednotliwm VaIim bodtm i:idosti uv6dime:
Kolik kusi registrainich znaiek bylo vyiazeno/vr5ceno z registrri pro silniinivozidla v letech 2017,
2018, 2019?
Tyto odaje nem6me k dispozici.
Kolik kg registrainich znaiek urtenfch k likvidaci bylo piediino k likvidaci, a to za roky 2017,2018,
2019?

2017 2018 2079
39 400 L07 470* za obdobi 01.04.-3\.77.2077

tidaje z Uaetnich doklad0:iistii hmotnost registradnich znaaek v den odvozu na likvidacl.
Kolik kg registrainich znaiek urienfch k likvidaci bylo pied5no v letech 2017, 2018,2019 z registru
silniinich vozidel v Brn6?

20L7 2018 201-9
nebylo evidovdno 0 0

22 530 *

Centrum slu:eb pro silnifni dopravu, stdtni piisp€vkovd organizacenebfeii Ludvika Svobody 7222h2,110 15 Praha 1lao: 70898219, Dra:C2708982 19

CENTRUM SLUiEBPRO SILNICNI' DOPRAVU

AUTOPODLOZKY-SPZ
Névské 708199 00 Praha 9 Cakovice

VyFizuje: Vaée zn.:
Tel: Naée zn.: CSPSD/130/000188/2020E-mail: Datum: 6.2.2020

Vyja’dFeni k iédosti o poskytnutl' informace dle zékona é. 106/1999 Sb. 0 svobodném pfistupu
k informacim
Véiené pane —,
vizujeme timto Va§i iédost 2e dne 12.1.2020 o poskytnuti informace dle zékona é. 106/1999 Sb.
0 svobodném pfistupu k informacim, a to poskytnutim informace ve smyslu § 14 odst. 5 pism. d)uvedeného za'kona.
Kjednotliv Va§im bodfim iédosti uvédime:
Kolik kusfi registraénich znaéek bylo vyfazeno/vréceno z registrfi pro silniéni vozidla v letech 2017,
2018, 2019?
Tyto Udaje nema’me k dispozici.
Kolik kg registraénich znaéek uréenVch k likvidaci bylo pFeda'no k likvidaci, a to 23 roky 2017, 2018,
2019?

2017 2018 201922 530 * 39 400 107 410* za Obdobi 01.04.-31.12.2017
Udaje z UEetnich dokladfi: éisté hmotnost registraém’ch znaéek v den odvozu na likvidaci.
Kolik kg registraénich znaéek urEenVch k likvidaci bylo pFeda’no v letech 2017, 2018, 2019 z registru
silniénich vozidel v Brné?

2017 2018 2019nebylo evidové no 0 0

Centrum sluieb pro silniéni dopravu, sta’tni ph’spévkové organizacenébFeZi Ludvika Svobody 1222/12,110 15 Praha 1I60; 70898219, DIC:CZ70898219



c CENTRUM SLUZEBPRo srLNreNioopnnvu
Kolik kg registrafnich znalek urtenich k likvidaci bylo pied6no v letech 2017, 2018,2019 z registru
silniEnich vozidel v Plzni?

2077 2018 2079
nebylo evidovdno 180,18* 0* jednd se o brutto hmotnost pii svozu z ORP, tj. vaetnd papirov'ich obal0

IakS byla celkovi suma finaninich prostiedk& obdrienfch za likvidaci/prodej vyiazenfch
registrafnich znaiek, a to za rcW 2Ot7 ,2018, 2019 a kde skoniily obdrien6 finanini prostiedky?

2018 201-9
557 390 1018 916 3 260 000

0daje z Uaetnich doklad0: tiistka piipsanii na (aet za odvoz na likvidaci
2017- CSPSD, o tuto a6stku byl upraven (sniien) piisp6vek ziizovatele na provoz organizace;
2018 - jednoriizoui pievod na faet Ministerstva dopravy;
2019 - postupn6 pievody na fdet Ministerstva dopravy.

S pozdravem

. Milan Mudruika
n6m6stek tseku vzd6lSviinia jin6 iinnosti

Centrum slu:eb pro silnitnidopravu, stetni pfisp6vkov6 organizacenSbieii Ludvika Svobody 1222/12,110 15 Praha 1leo: 70898219, Dta:C270898219

20t7

CENTRUM SLUiEBPRO SILNIéNI' DOPRAVU
Kolik kg registraénich znaéek uréeny'lch k likvidaci bylo piedéno v letech 2017, 2018, 2019 z registru
silniénich vozidel v Plzni?

2017 2018 2019nebylo evidovéno 180,18* 0* jedné se 0 brutto hmotnost pFi svozu z ORP, tj. véetné papirovy’ch obalfi
Jaké byla celkova’ suma finanénich prostf‘edkfi obdrienVCh za likvidaci/prodej vyi‘azeny’ch
registraénich znaéek, a to za roky 2017, 2018, 2019 a kde skonéily obdriené finanEni prostfedky?

2017 2018 2019
557 390 1 018 916 3 260 000

Udaje z OEetnI’ch dokladfl: ééstka pfipsané na Oéet za odvoz na likvidaci
2017— CSPSD, o tuto ééstku byl upraven (sm’ien) pFispévek zfizovatele na provoz organizace;
2018 —jednorézovy’1 pFevod na (Jéet Ministerstva dopravy;
2019 — postupné pfevody na L'Jéet Ministerstva dopravy.

S pozd ravem

g. Milan Mudrufikanéméstek Useku vzdélévém’ a jiné éinnosti

Centrum sluieb pro silniém’ dopravu, stétm’ pfispévkové organizace
nébFeiI' Ludvfka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1I60: 70898219, DIC:C270898219




