MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Poskytnutí požadované informace
Měě stskýý úý řě ad Hústopěčě ě, odboř přě ěstúpkúů a silničě níýho hospodaý řě stvíý, jako ořgaý n přě íýslúsě nýý podlě ústanověníý § 2 odst. 1
zaý kona čě . 106/1999 Sb., o svobodněý m přě íýstúpú k infořmačíým, vě zněě níý pozděě jsě íýčh přě ědpisúů (daý lě jěn „zaý kon o
svobodněý m přě íýstúpú k infořmačíým“) obdřzě ěl Vasě i zě aýdost o infořmačě vě smýslú zaý kona o svobodněý m přě íýstúpú
k infořmačíým. V těý to zě aýdosti s datěm podaý níý 24.02.2022 a dořúčě ěněý na podatělnú povinněý ho súbjěktú dně 24.02.2022,
pozě adújětě 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 věě číý jě věě č věděnaý pod sp.zn. ops/16651/21/61, přě ičě ěmzě jě pozě adovaý na kopiě:
1.
přotokolú o úý stníým jědnaý níý,
2.
úý řě ědníýho zaý znamú sěpsaněý ho poličistý a
3.
obsahú spisú

K těý to zě aýdosti (k jědnotlivýý m bodúů m) sděě lújěmě naý slědújíýčíý:
Ad 1, 2) k těý to čě aýsti zě aýdosti něníý naý sě odboř sčhopěn poskýtnoút pozě adovanoú infořmači z dúů vodú jějíý něěxistěnčě, tj.
Měě stskýý úý řě ad Hústopěčě ě, odboř přě ěstúpkúů a silničě níýho hospodaý řě stvíý němaý k dispoziči zě aýdnýý dokúměnt nazvanýý
„přotokol o úý stníým jědnaý níý“ a „úý řě ědníý zaý znam“ sěpsanýý poličistý vě spisě sp.zn. ops/16651/21/61.
O odmíýtnútíý těý to čě aýsti zě aýdosti búdě z nasě íý střaný výdaý no řě aýdněý řozhodnútíý vě smýslú ústanověníý § 15 zaý kona o
svobodněý m přě íýstúpú k infořmačíým.
Ad 3) Dokúměnt sběě řnýý ařčh spisú sp.zn. ops/16651/21/61 zasíýlaý mě v přě íýlozě.
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