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Pozn:
.
Pokud žádost nebude obsahovat požadované údaje o žadateli (§ 14 odst. 5 zákona č.
106/1999 Sb.) bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost
doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost bude
odložena.
.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována,
nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádost
vyzváni, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy,
bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
0
Po zpracování bude požadovaná informace, včetně příloh poskytnuta způsobem, který
žadatel uvedl v žádosti.

.

Veškeré informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů poskytuje městská část Praha-Libuš — Úřad městské části

bezplatně.
Vážená/ý paní, pane,
dobrý den, obracím se na Vás s následujícími dotazy.
Prosím Vás o písemné zodpovězení násl. dotazů.

.
Okrskáři se zaměřili v Libuši a Pisnici na dodržování na znečištěné chodníky a veřejné
prostranství o kterou vyhlášku hl.m.Prahy v tomto případě se jedná.
.
Okrskáři provedli kontrolu u kolika psů z hlediska označení a přihlášení do evidence a
byly shledány nějaké závažné závady. Jaká výše finanční částy byla vybrána z poplatů ze psů.
Který právní předpis upravuje zákonný poplatek ze psů. V jakém rozsahu byli majitelé
upozorněni na odklízení psích exkrementů V kolika případech byly uloženy pokuty za

znečištění veřejného prostranství.
.
Na kterých přechodech pro chodce je stále zajišťován dohled v rámci bezpečnosti v
dopravě.
.
Na dále se řeší porušování DZ — Zákazu vjezdu nákladních vozidel. Za uplynulé
období Okrskáři provedli kolik kontrolních akcí kolik bylo odhaleno přestupků. Přestupky
odhalené obytných zónách o kolik se jednalo případů. Dalším problémem jsou autovraky do
jaké míry se daří autovraky ve spolupráci s odborem dopravy odstranit.
o
Okrskáři za uplynulé období kolik celkem bylo odhaleno přestupků z toho v dopravě.
Ve veřejném pořádku bylo kolik odhaleno přestupků.
o
V jaké výši částky činí udělených pokut v dopravě. V jaké výši částky činí udělených
pokut-pokuty za veřejný pořádek.

Děkuji Vám předem za odpověď.
S pozdravem.

Martin Florec
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tnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,
dovoluji si konstatovat, že z Vaší žádosti dle zákona č. 106/ 1999 Sb., ze dne 18. září 2017 není zřejmé,

jaké informace požadujete. Vyzývám Vás k upřesnění Vaší žádosti tak, aby bylo zřejmé a srozumitelné,
jaké konkrétní infomace požadujete.
S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek
tajemník
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