
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01  Hustopeče

ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Poskytnutí oožadovanéíinformacea

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“) obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím. V této žádost s datem podání 27.05.2022 a doručené na podatelnu povinného subjektu
dne 27.05.2022, požadujete následující informace, cit.:

„o poskytnut informace: žádám Městský úřad Hustopeče odbor přestupků a silničního hospodářství se spisem
s přílohami tyto podklady: - vyjádření Nej.cz, s. r. o. – zn.: VYJNEJ-2021-08775-01 ze dne 14.12.2021 – závazné
stanovisko  Policie  ČR – DI  Břeclav  –  č.  j.:  KRPB-3662-2/ČJ-2022-060406-KAM ze dne 05.01.2022 –  závazné
stanovisko KHS JMK, ÚP Břeclav – č. j.: KHSJM 78371/2021/BV/HOK ze dne 09.12.2021 – stanovisko GasNet
Služby,  s.  r.  o.  –  zn.:  5002514633  ze  dne  22.12.2021  –  koordinované  stanovisko  MěÚ  Hustopeče  –  č.  j.:
MUH/1585/22/82 ze dne 06.01.2022 – vyjádření  EG.D,  a.  s.  –  zn.:  M49992-27050353 ze dne 10.12.2021 –
vyjádření EG.D, a. s. – zn.: E7456-26154977 ze dne 07.12.2021 – vyjádření CETIN, a. s.  – č. j.: 877225/21 ze dne
03.01.2022 – usnesení HZS JMK, ÚO Břeclav – č. j.: HSBM-8765-2/2021 ze dne 17.12.2021 – vyjádření KÚ JMK,
OŽP – č. j.: JMK 178673/2021 ze dne 20.12.2021
Způsob poskytnut informace:
a) zaslat na adresu ………………………………………………………………………………
                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) zaslat e-mailem nebo do datové schránky ………………………………………ano
Pro zaslání využijte elektronickou cestu viz. uvedené kontaktní údaje.“

K této žádost sdělujeme následující:

Požadované dokumenty:
- vyjádření Nej.cz, s. r. o. – zn.: VYJNEJ-2021-08775-01 ze dne 14.12.2021
- závazné stanovisko Policie ČR – DI Břeclav – č. j.: KRPB-3662-2/ČJ-2022-060406-KAM ze dne 05.01.2022 
- závazné stanovisko KHS JMK, ÚP Břeclav – č. j.: KHSJM 78371/2021/BV/HOK ze d ne 09.12.2021 
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. –  zn.: 5002514633 ze dne 22.12.2021 
- koordinované stanovisko MěÚ Hustopeče – č. j.: MUH/1585/22/82 ze dne 06.01.2022
- vyjádření EG.D, a. s. – zn.: M49992-27050353 ze dne 10.12.2021 
- vyjádření EG.D, a. s. – zn.: E7456-26154977 ze dne 07.12.2021 
- vyjádření CETIN, a. s.  – č. j.: 877225/21 ze dne 03.01.2022
- usnesení HZS JMK, ÚO Břeclav – č. j.: HSBM-8765-2/2021 ze dne 17.12.2021 
- vyjádření KÚ JMK, OŽP – č. j.: JMK 178673/2021 ze dne 20.12.2021, 

 které jsou součást spisu sp.zn. ops/1471/22/393 Vám zasíláme v příloze.

„otsk razítka“

Mgr. Dana Prajková v. r.
vedoucí odboru přestupků
a silničního hospodářství                                        
                                                           

vyhotovila: Hana Řeháková
referent státní správy a samosprávy
oprávněná úřední osoba



Přílohyíjsou seřazeny pod názvy:
 NEJ_cz.pdf
 PČR.pdf
 KHS JMK.pdf
 GasNet Služby.pdf
 KS MěÚ Hustopeče.pdf
 EG.D_M.pdf
 EG.D_E.pdf
 CETIN.pdf 
 HZS JMK.pdf
 KÚ JMK_OŽP.pdf
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