
Zádost o poskytnutí informace

(dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve szční pozdějších předpisů)

? ř “* 717?A. ]
Žadatel (jméno apříjmení, uprávnické osoby Martin Florec l

obchodníjméno)
5

Datum narozem ()jzzzcka osoba) Identnfikacm_ ' 4492.. J&T—"> „

číslo (právnická osoba) _ Lb”, , , , / *

Adresa ““““ "““"“ W“ (“"" "_ ””Wpřihlášen k trvalému pobytu adresa bydliště,

nebo adresu pro doručování, liší-li se od adresy

místa trvalého pobytu, nebo bydliště) .

Sidlo ( právnická osoba uvede adresu sídla a

adresu pro doručování, liší-li se od adresy

sídla) 7

 

  

7Poiadgané infgmace (pharakteris7tika) :7 7 _

. Méstsk7zi PoliciiPrahagivodní ředitelství Ifraha 127 7

_ Čtvrtletní vyhřodnouLíčinnostiÉskářůiv uplynglém obdlbí

Žádám o jednu vytištěnou opis, lgopii došlého E-mailu. 7

* ŽátĚm o jednu \ytišýtěnou opis,7kopii tétipodanérpjsemné wosti.

 

  

Způsob wypvednutíllformacgwznačte kroužkemýzvolení' zpÉob)

, a) mýt na qdresu :Ano 7 , 7 7 , , _

b) jiný způsob (e-mailem, faxem): uvést c'. faxu, nebo E—mail E—mailem Ano na

A c) lc osobnímivyzvednutí v budgčíÚMČfraha—Libgš, (fie pokfluzipracov7ate1;

15. září 2017 Martin Florec

datum podpis

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, včetněpříloh 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/ýpaní, 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



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš ,

Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Vážený pan,

Martin Florec

|_ __|

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

2448/2017 _ 19. září 2017

Věc: Žádost 0 os 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

Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz

Cs Praha 4 244 471 884 tajemnik@praha—libus.cz

č.vú. 2000691349/0800 mc.libus@praha-libus.cz

ICO: 00231142 fax: 241 727 864 pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

DIČ: czoo231142




