Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., v účinném znění
Žádost směřuie k těmto adresátům.
Městský úřad Hrádek nad Nisou
Magistrát města Liberce
Městský úřad Louny
Městský úřad Kralovice
Městský úřad Beroun
Úřad městské části Praha 19
Městský úřad Břeclav
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás požádat o poskytnutí následujících informací v souladu se zékonem č.

106/1999 Sb., v účinném znění, které se týkají vedení řízení o přestupcích dle nové
právní úpravy účinné od 1.7.2017, tj. podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, v účinném znění:
Pokud iiž Váš správní orqán vedl řízení o přestupku dle zák. č. 250/2017 Sb. a
ukončil iei wdáním rozhodnutí ve věci (meritorně), žádám o:

poskytnutí všech

úředních

písemností (písemností vyhotovených správním

orgánem, nikoli účastníky řízení), které byly vydány (založeny do spisu) v řízení o
přestupku vedeném podle zák. č. 250/2017 Sb., v němž již bylo rozhodnuto ve věci
(meritorně), včetně případné fáze před zahájením daného řízení a fáze odvolací,

pokud tyto fáze proběhly (viz níže),
tedy může jít zejména o oznámení přestupku, oznámení o zahájení řízení,
předvolání, protokoly zjednání, procesní rozhodnutí, rozhodnutí ve věci, stanovisko

kodvolání, rozhodnutí o odvolání apod., a to, prosím, ze dvou Vámi vybraných
správních spisů k řízení o přestupku na úseku působnosti stavebního úřadu, tj. o
přestupku podle stavebního zákona, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, knimž proběhlo i odvolací řízení, a pokud odvolací řízení dosud u
takového řízení u Vás neproběhlo, pak kde alespoň už Vaše vydané rozhodnutí ve
věci nabylo právní moci, a pokud žádné takové rozhodnutí dosud u Vás nenabylo
právní moci, pak kde alespoň bylo již vydáno rozhodnutí ve věci, a pokud takováto
řízení na stavebním úřadu dosud neproběhla, pak informace postačí poskytnout v
uvedeném rozsahu zjiného, Vámi vybraného, úseku státní správy, např. životního
prostředí, dopravy nebo památkové péče apod.
Žádám přitom pouze o informace, které podle zákona lze poskytnout (tj. nikoli
např. o osobní údaje, obchodní tajemství apod.).
Prosím o zaslání informací elektronickou formou v elektronické podobě tak, aby to
pro Vás bylo co nejméně zatěžující (např. *.pdf nebo *.doc).
Vím, že v některých případech může být poměrně složité poskytnout kopii rozhodnutí
s veškerými náležitostmi (razítkem a podpisem) a současně u nich vymazat osobní
údaje atd. Proto mi v těchto případech postačí např. koncept rozhodnutí či jiné

písemnosti vznikající zpravidla ve formátu .doc nebo .docx, který každý úředník

připravuje předtím, než se dá písemnost k podpisu, tj. kde samozřejmě ještě fyzické
razítko a podpis není, ale splní to svůj účel — poskytne informaci o obsahu i formě
písemnosti.

Jinými slovy, nepotřebuji získat zcela přesné kopie písemností včetně razítek a
podpisů, postačí kopie/koncepty bez těchto formálních náležitostí.
Korespondenci, prosím, směřujte na mou elektronickou adresu:

Bude-li potřeba žádost doplnit či upřesnit, prosím, obraťte se na mne, abychom mohli co
nejrychleji Vše podstatné napravit.

Děkuji Vám.
S pozdravem

