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Městský úřad Litoměřice 

Kancelář starosty a tajemníka 

Vaše značka:   

Ze dne: 26.06.2019  

 

 

č. j.: MULTM/0044436/19/KST/MSk   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz  

 

Litoměřice 28.06.2019 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená paní, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 26.06.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

Žádám o poskytnutí následujících informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob 

o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu:  

1) vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/ŘP/PAS rukou nebo je žádost předvyplněna?  

2) jakým způsobem je žádost o OP/ŘP/PAS opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, 

na tablet apod.)? 

3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 

4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální 

archiv nebo obojí) 

5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického 

podpisu? 

 

Poskytnuté informace: 

Městský úřad Litoměřice se při zpracování žádostí o vydání občanského průkazu řídí zákonem 

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon 

o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Městský úřad Litoměřice se při zpracování žádostí o vydání cestovního pasu řídí zákonem  

č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva 

vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních 

dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 415/2006 Sb., 

kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání 

biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Městský úřad Litoměřice se při zpracování žádostí o vydání řidičského průkazu řídí zákonem 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb.,  

o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V uvedených právních předpisech je stanoveno, jakým způsobem jsou žádosti osob o vydání 

předmětných dokladů realizovány a Městský úřad Litoměřice se od stanovených postupů nijak 

neodchyluje. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné 

informace, povinný subjekt podle ust. § 6 odst. 1 zákona místo poskytnutí informace sděluje 

žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace odkazem na internetové 

stránky, kde se informace nachází:  
 

https://www.zakonyprolidi.cz 

 

https://www.mvcr.cz 

 

 

S pozdravem 

 

Bc. Martina Skoková 

vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 
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