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Žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Vážená paní, Vážený pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), si
Vás dovoluji jako samostatný povinný subjekt ve smyslu § 2 InfZ a také orgán příslušný k
vyřízení žádosti o informace, zdvořile požádat o sdělení informace – zpřístupnění interního
metodického pokynu (předpisu) Centra služeb pro silniční dopravu (dále jen CSPSD), který
upravuje povinnosti pracovníků MEJ jednotek při provádění nízkorychlostního vážení, (dále
jen NKV).

Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení informace, jak získává CSPSD souhlas
vlastníků pozemků, na kterých je při provádění NKV umístěno technologické měřící
zařízení. Jde zejména o situaci, kdy měřící zařízení není umístěno na ploše, která náleží do
vlastnictví státu, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic, kraji či obcemi, taktéž mimo
plochy nebo areály náležející do správy Policie ČR, Celní správy atp. Jde tedy o případy, kdy
je měřící zařízení instalováno na pozemky ve vlastnictví soukromých subjektů, byť tyto
mohou být volně přístupné, či sloužit jako pomocné pozemky k ostatním silničním plochám.

V dalším bodě si Vás dovoluji zdvořile požádat o sdělení informace k pasportizačním listům,
které označují místa, kde lze provádět NKV. Zda organizace CSPSD k datu této
žádosti disponuje souhlasem od všech soukromých subjektů, kde CSPSD dle
pasportizačních
listů
NKV
provádí.

Jako poslední bod této žádosti Vás zdvořile žádám o zpřístupnění seznamu pasportizačních
míst pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský.
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Žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Vážený pane,
dne 20. listopadu 2020 jsme obdrželi k vyřízení Vámi podanou žádost ze dne 19. listopadu
2020. V předložené žádosti požadujete poskytnutí celkem čtyř samostatných, nicméně na sebe
úzce navazujících okruhů informací, obecně se dotýkajících procesu praktické realizace
kontrolního úkonu nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel v silničním provozu.
V prvním odstavci své žádosti požadujete zpřístupnění interního metodického
pokynu (předpisu) Centra služeb pro silniční dopravu (dále CSPSD), který upravuje
povinnosti pracovníků MEJ při provádění nízkorychlostního kontrolního vážení (dále NKV).
Požadovanou interní pomůcku CSPSD Vám v tuto chvíli neposkytneme a to zejména z níže
uvedených důvodů:
- Dle ustanovení § 11, odstavec 1, písmeno a) zákona č. 106/1999 Sb. se požadovaná
informace vztahuje výlučně na vnitřní pokyn povinného subjektu, jímž je sjednocována
aplikační praxe zákonných a metodicky ze strany nadřízených orgánů stanovených
podmínek a výkladových stanovisek;
- Problematiku NKV, požadavky a postupy jeho realizace upravuje ustanovení zákonných
norem, metrologický předpis vydaný ČMI pod označením MP 009 v únoru 2020 a dva
metodické pokyny, vydané v této věci Ministerstvem dopravy ČR, které jsou obecně
závazně platné pro všechny subjekty, podílející se na realizaci NKV.
Dotaz, specifikovaný ve druhém odstavci Vámi předložené žádosti, je zaměřen na problematiku
způsobu získávání souhlasu vlastníků pozemků, na nichž je při provádění NKV umístěno
technologické měřící zařízení, respektive jak získává CSPSD jejich souhlas. V předložené
žádosti požadujete informaci především v případech, kdy je měřící zařízení instalováno na
pozemky ve vlastnictví soukromých subjektů.
CSPSD není ze zákona kontrolním orgánem. CSPSD, respektive jeho mobilní expertní jednotky
(dále MEJ), jsou týmem specialistů na problematiku dotýkající se silničních kontrol a svým
vyškolením a technickým vybavením působí jako odborná podpora kontrolním orgánům, jímž
byl kontrolní proces v silniční dopravě a výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě
Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 70898219, DIČ:CZ70898219

CENTRUM SLUŽEB
PRO SILNIČNÍ DOPRAVU
ze zákona svěřen. Pracovníci MEJ plní úkoly a zadání těchto kontrolních orgánů. K zodpovězení
dotazu tedy není CSPSD věcně příslušné, protože lokalitu kontrolního stanoviště, na němž
provádí svoji část odborné práce ve prospěch kontrolních orgánů, nezajišťuje.
Třetím dotazem se ptáte, zda CSPSD k datu podání Vaší žádosti disponuje souhlasem všech
soukromých subjektů s užíváním ploch, na nichž se NKV provádí a která jsou zahrnuta do tzv.
„pasportizačních listů“ kontrolního stanoviště.
Odpovědí je již zodpovězení druhé otázky. CSPSD popisovaným souhlasem nedisponuje a pro
svoji činnost jej nepotřebuje. CSPSD není kontrolním orgánem ale pouze poskytuje kontrolním
orgánům odbornou a technickou podporu. CSPSD působí spolu s kontrolními
orgány v oblastech, rozsahu a na místech, kde a jak je k tomu vyzvána. Vzhledem k tomu, že
CSPSD tyto informace nemá většinou k dispozici, nemůže je zaznamenávat do interních
seznamů tzv. „pasportizačních listů“ kontrolních stanovišť.
Čtvrtou a poslední částí Vaší žádosti byl požadavek na zpřístupnění seznamu pasportizačních
míst pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský.
Vedení seznamu kontrolních stanovišť formou tzv. „pasportizačních listů“, jeho udržování,
aktualizace a dokládání k jakémukoliv výsledku kontrolní činnosti není vyžadováno ani
upravováno žádnou legislativní normou. Prakticky existuje seznam nejčastěji využívaných
lokalit a míst ke společné kontrolní činnosti s orgány PČR. Tento seznam obsahuje GPS
souřadnice vhodného kontrolního stanoviště a doplňující údaje o vhodnosti či nevhodnosti
k dílčím kontrolním úkonům. Tento seznam neslouží prioritně pracovníkům, trvale pracovně
zařazeným v těchto regionech, ale především pracovníkům ze sousedních regionů při jejich
pracovním nasazení v rámci výpomoci danému regionu. Seznam není úplný a ani ho pro naši
praktickou činnost nepotřebujeme mít kompletní. Vzhledem k tomu, že požadovaná informace
se vztahuje výlučně na vnitřní pokyn povinného subjektu dle ustanovení § 11, odstavec 1,
písmeno a) zákona č. 106/1999 Sb., tak tyto informace nesdělujeme.
S pozdravem

Ing. Milan Mudruňka
náměstek – statutární zástupce ředitele CSPSD
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