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I. Výzva k odstranění nedostatku podání 
II. Sdělení 
 

I. 
 

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení 
(dále také „správní orgán“), v přenesené působnosti podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 
Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle ust. § 124 
odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 
18.06.2019 Vaše podání, nazvané Odvolání proti Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 
29.05.2019, vedeného pod č.j. MHMP 979367/2019/Vav, které nesplňovalo náležitosti, 
uvedené v § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť 
z něho není zřejmé, v jakém rozsahu předmětné rozhodnutí správního orgánu napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. 
 
Správní orgán Vás tedy v souladu s ust. § 37 odst. 3 správního řádu vyzývá k odstranění 
nedostatku podání, a to o skutečnosti, v jakém rozsahu předmětné rozhodnutí správního 
orgánu napadáte a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
 
Uvedené podání (odvolání) doplňte bezodkladně  do 5 pracovních dnů od doručení této 
výzvy, a to s ohledem na lhůtu určenou správnímu orgánu k předání odvolacímu správnímu 
orgánu (viz. ustanovení § 88 odst. 1 správního řádu), a to buď písemně na níže uvedenou adresu 
pro poštovní styk ke sp. značce S-MHMP 527466/2019/Vav nebo ústně do protokolu anebo 
podáním v elektronické podobě (podepsaným elektronickým podpisem podle zákona č. 
297/2016 Sb.); za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno výše 
uvedeným způsobem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména 
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prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu (viz ust. § 37 
odst. 4 správního řádu).  
 

II. 
 

K Vaší žádosti o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného v dané věci, Vám 
správní orgán sděluje, že v souladu s ust. § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, má 
účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet do spisové dokumentace, kdy s tímto právem je 
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo její části, 
přičemž tohoto práva účastník může využít v sídle správního orgánu a procesní práva s tím 
spojená jsou jednou ze základních podmínek pro výkon práva účastníka řízení vyjádřit se 
k podkladům správního rozhodnutí. Právo nahlížet do spisu trvá jak v průběhu správního řízení 
na prvním stupni, tak i poté, kdy už je rozhodnutí v právní moci. S právem nahlížet do spisu je 
spojeno právo činit si z něj výpisky a rovněž právo na to, aby správní orgán pořídil osobám, 
které do spisu nahlížejí, kopie spisu nebo jejich části. Z významu slova „nahlížet“ vyplývá, že 
právo náležející dotčené osobě lze vykonat pouze u správního orgán, tedy v místě, na kterém se 
fyzicky spisový materiál nachází za přítomnosti oprávněné úřední osoby. Povinnost zasílat 
dotčeným osobám či účastníkům řízení části spisu nebo jednotlivé dokumenty v ustanoveních 
zákona o silničním provozu nebo správního řádu, na základě kterých úřední osoby postupují, 
stanovena není.  
 
V souvislosti s uvedeným správní orgán konstatuje, že možnost nahlížet do spisové dokumentace 
a pořídit si kopii spisového materiálu, jste měl již při nařízeném ústním jednání o přestupku před 
správním orgánem dne 21.05.2019, kam jste se Vy, ani Váš možný zástupce, na řádné 
předvolání, nedostavil.  
 
 
 
Adresa pro poštovní styk: 
 
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor dopravněsprávních činností 
oddělení správního řízení 
Na Pankráci 1685/17 
140 21 Praha 4 
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