
Žadatel: MK, Vraclav

Povinný subjekt: Městský úřad Ústí nad Orlicí
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Sychrova 16
Ústí nad Orlicí, 562 24,
dále jen „povinný subjekt“

Žádost o poskytnutí informace

     V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném
znění, dále jen „zákon o přístupu k informacím“,  Vás zdvořile žádám o sdělení informací
týkajících  se  správního  řízení  trestního,  které  bylo  povinnému subjektu  postoupeno  přes
Krajský  úřad  pod  čj.  KrÚ  5247/2010  z Městského  úřadu  Česká  Třebová  pod
čj. 27294/2009/PRA/SUL/PRE/242 ve věci  přestupku proti  občanskému soužití,  ze  strany
osob J., V. a O.

     Jde konkrétně o tyto informace:
- Pod jakým číslem jednacím bylo řízení u povinného subjektu vedeno.
- Jakým způsobem bylo správní řízení trestní ukončeno, respektive vyřízeno.

     Dovoluji  si  upozornit,  že dle ust.  § 2 odst.  2 zákona o přístupu k informacím jsou
povinnými subjekty dále ty subjekty,  kterým zákon svěřil  rozhodování o právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné
správy v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. 

     Jelikož se nejedná o poskytnutí informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví
a podobně, dotazů na názory,  budoucí rozhodnutí či  vytváření nových informací, případně
informací  chráněných zákonem na ochranu osobních údajů,  je  povinný subjekt  informace
povinen poskytnout. 

     Za nezbytné ještě považuji podotknout, že informací se ve smyslu této žádosti rozumí
jakýkoliv  obsah  nebo  jeho  část  v jakékoliv  podobě,  zaznamenaný  na  jakémkoliv  nosiči,
zejména obsah písemného záznamu na listině,  záznamu uloženého v elektronické podobě

nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

 
Vraclav dne 9. června 2010 

MK



Čj.: 20032/2010/DSS/1112/du  v Ústí nad Orlicí dne 21.06.2010

MK
VRACLAV

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Městský úřad Ústí nad Orlicí obdržel dne 11.06.2010 Vaši Žádost o poskytnutí informace
v souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění
pozdějších předpisů, ohledně sdělení informací týkajících se správního řízení, které nám bylo
postoupeno přes Krajský úřad Pardubického kraje pod čj. KrÚ 5247/2010 z Městského úřadu
Česká Třebová pod čj. 27294/2009/PRA/SUL/PRE/242 ve věci přestupku proti občanskému
soužití ze strany osob J., V., O. Jde konkrétně o informace:

1) Pod jakým číslem jednacím bylo řízení u povinného subjektu vedeno.
2) Jakým způsobem bylo správní řízení ukončeno, respektive vyřízeno.

K výše uvedenému Vám sdělujeme:
1) Číslo jednací, pod kterým bylo řízení u Městského úřadu Ústí nad Orlicí vedeno je
čj. 5315/2010/DSS/1112/sv.

2) Přestupková věc týkající se osob V., J. a O. byla vyřízena v příkazním řízení.

S pozdravem

Jaroslav Ešpandr
vedoucí odboru dopravy,
SH a správních agend

 

      MĚSTSKÝ ÚŘAD
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