MĚSTO - MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ DUB

nám. Bedřicha Smetany 1, Český Dub I, PSČ 463 43
tel.: 485 147 262, e-mail: tajemnik@cdub.cz , IČO: 00 26 27 22

Č. j.: MUCD 2019/2022

Český Dub, dne 15. 7. 2022

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený

,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 4. 7. 2022, kterou jsme
zaevidovali dne 4. 7. 2022 pod čj. MUCD 2019/2022, Vám sdělujeme následující:
K dotazované osobě náš úřad nedisponuje žádnými relevantními informacemi a k dnešnímu dni
není ani vedeno žádné řízení.
Příslušná obec s rozšířenou působností zajišťuje výkon státní správy:










přiděluje, rozšiřuje, podmiňuje, omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičské
oprávnění a ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 92 - § 95, 98 - 102
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů);
projednává přestupky dle § 42a a správní delikty dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích;
projednává ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního
hospodářství dle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
projednává ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
projednává přestupky dle § 16 a správní delikty dle § 16a zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
projednává přestupky dle § 83 a správní delikty dle § 83a zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
projednává správní delikty dle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
projednává přestupky a správní delikty dle § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění p. p.

tajemnice městského úřadu

