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Poskytnutí požadované informace

Měěstskýý  úý řěad Hústopěčěě, odboř přěěstúpkúů  a silničěníýho hospodaý řěstvíý, jako ořgaýn přěíýslúsěnýý  podlě ústanověníý § 2 odst. 1
zaýkona  čě.  106/1999  Sb.,  o  svobodněým  přěíýstúpú  k infořmačíým,  vě  zněěníý  pozděě jsě íýčh  přěědpisúů  (daý lě  jěn  „zaýkon  o
svobodněým  přěíýstúpú  k infořmačíým“)  obdřzěěl  Vasě i  zěaý dost  o  infořmačě  vě  smýslú  zaýkona  o  svobodněým  přěíýstúpú
k infořmačíým. V těý to zěaý dosti s datěm podaýníý 24.02.2022 a dořúčěěněý  na podatělnú povinněýho súbjěktú dně 24.02.2022,
pozěadújětě naý slědújíýčíý infořmačě, čit.:

„Žádám správní orgán, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného
policisty  a  obsahu  spisu,  to  vše  ze  spisu  vedeného  ve  shora  nadepsané  věci,  a  to  do  datové  schránky,  a  neumožní-li  tak  povaha
dokumentu nebo technické možnosti správního orgánu, tak poštou na adresu trvalého pobytu.“

Shořa naděpsanoú věěčíý jě věěč věděnaý  pod sp.zn. ops/16692/21/306, přěičěěmzě  jě pozěadovaýna kopiě:
1. přotokolú o úý stníým jědnaýníý, 
2. úý řěědníýho zaý znamú sěpsaněýho poličistý a 
3. obsahú spisú

K těý to zěaý dosti (k jědnotlivýým bodúů m) sděě lújěmě naý slědújíýčíý:

Ad 1, 2) k těý to čěaý sti zěaý dosti něníý naý sě  odboř sčhopěn poskýtnoút pozěadovanoú infořmači z dúů vodú jějíý něěxistěnčě, tj.
Měěstskýý  úý řěad  Hústopěčěě,  odboř  přěěstúpkúů  a  silničěníýho  hospodaý řěstvíý  němaý  k dispoziči  zěaý dnýý  dokúměnt  nazvanýý
„přotokol o úý stníým jědnaýníý“ a „úý řěědníý zaý znam“ sěpsanýý  poličistý vě spisě sp.zn. ops/16692/21/306. 
O odmíýtnútíý  těý to  čěaý sti  zěaý dosti  búdě z nasě íý  střaný výdaýno řěaý dněý  řozhodnútíý  vě  smýslú  ústanověníý  §  15 zaýkona o
svobodněým přěíýstúpú k infořmačíým.

Ad 3) Dokúměnt sběě řnýý  ařčh spisú sp.zn. ops/16692/21/306 zasíýlaýmě v přěíýlozě.

„Otisk razítka“
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