MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor dopravy
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
pracoviště Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

OD/48841/2019/LI
XXXXXXXX

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Ing. Kateřina Linhartová
556 768340

Datum:

3.7.2019

XXXXXXXX
XXXXXXXX

klinhartova@novyjicin-town.cz

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní XXXXXXXX.
Zasíláme Vám požadovanou informaci ohledně způsobu zpracování žádostí osob o vydání řidičského
průkazu. K jednotlivým bodům otázek uvádíme následující:
Dotaz č.1: vyplňuje žadatel žádost o vydání ŘP rukou nebo je žádost předvyplněna?
Odpověď: Žádost o řidičský průkaz je občanovi předvyplněna systémem Centrální registr řidičů - IS CRŘ.
Dotaz č.2: jakým způsobem je žádost o ŘP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet
apod.)?
Odpověď: Žadatel pořizuje podpis na podpisovém tabletu. Po odeslání podpisu se podpis
prostřednictvím aplikace pro pořizování podpisů přenese do Centrálního registru řidičů - IS CRŘ.
Následně se digitalizovaný podpis načte z IS CRŘ a uživateli se zobrazí v žádosti. K přenosu dochází
pomocí webové služby, která je šifrována protokolem SSL. Žádné informace nejsou na lokálním PC
ukládány, jsou pouze zobrazovány.
Dotaz č.3: co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)?
Odpověď: Vytištěná žádost v papírové podobě je uložena na ORP.
Dotaz č.4: zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální
archiv nebo obojí)
Odpověď: Uchovávání vytištěné žádosti je v kompetenci ORP - žádost o vydání řidičského průkazu se
ukládá do spisu řidiče podle ustanovení § 17 odst. 3 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských oprávněních a
řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Centrální registr řidičů uchovává pouze údaje na
žádosti uvedené, ale nikoliv digitalizovanou podobu žádosti jako takové.
Dotaz č.5: zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického
podpisu?
Odpověď: Biometrická data žadatele se pro řidičský průkaz nepořizují.

Ing. Kateřina Linhartová
Referent odboru dopravy
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, ST 08:00 – 11:00
12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt
08:00 – 11:00
12:00 – 15:00 hod.
Pá
08:00 – 11:00
pouze pro objednané
pokladna a podatelna bez objednání

http://www.novy-jicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

