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Úřad městského obvodu Vítkovice RiT/*

Mírové náměstí 516/1 , Wil We Sk*/21

703 00 Ostrava — Vítkovice

Rada ÚMOb Vítkovice

 

Dle § 106/19995b. o svobodném přístupu k informacím žádám o nahlédnutí do spisu

a poskytnutí soupisů dokumentů týkajících anonymního udání na parkování na ploše

pozemku 478/3 v K.Ú Zábřeh - VŽ, jež na místě šetřila Komise dopravy a životního prostředí

a zároveň tuto anonymní stížnost šetřila Komise dne 12.4.2021

V Ostravě dne 13.4.2021

 



 

. ~2 Statutární město Ostrava

městský obvod Vítkovice

starosta

Vaše značka:

Ze dne: 2021-04-13

C. j.: VlTK/06659/21/KS/Be

Sp. zn.: VlTK/07033/21/2 M

Vyřizuje: _ F

Telefon: 599 453 146

Fax: 599 453 209

E-mail: dbernatikova@vitkovice.ostrava.cz

Datum: 2021-04-20

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — VYZVA

V návaznosti na Vaší žádost o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla učiněna písemně a doručena na

podatelnu úřadu MOb Vitkovicc dne 14.4.2021 Vás vyzýváme v souladu s § 14 zákona

č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů kdoplněni data narozeni žadatelky a upřesnění

podané žádosti. neboť zobsahu není jednoznačně zřejmé, jaká případně jaké informace jsou

požadovány. Dále prosíme o upřesnění o jaké spisové dokumenty by se mělo jednat, požadavek

o náhled do jakého spisu, kdo měl být „udán“, kdy mělo ke skutku dojít, jaké vozidlo (typ, RZ)

mělo na ploše parkovat.

Pokud nebude podaná žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy upřesněna, žádost se

odloží.

S pozdravem

Richard Čermák

starosta



 

městský obvod Vítkovice

ŠM Statutární město Ostrava

”v úřad městského obvodu

Vaše značka:

2e dne: 2021-04-13

C. j.: VlTK/09945/21/21/KSDaHS/Be

Sp. zn.: S—VITK/06659/21/3

vyřizuje: _
Telefon: 599 453 146

Fax: 599 453 209

E-mail: dbernatikova@vitkovice.ostrava.Cz

Datum: 2021—06—02

Odložení žádostí o poskytnutí informace

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor komunálních služeb, dopravy

a hřbitovní správy, jako věcně příslušný orgán povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999

Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Ian“), podle § 14 odst. 5 písm. a) tohoto zákona

odkládá

žádost_, o poskytnutí soupisů dokumentů týkajících se anonymního udání na

parkování na ploše pozemku 478/3 vk.ú. Zábřeh-VŽ, jež na místě šetřila Komise dopravy

a životního prostředí a zároveň tuto anonymní stížnost šetřila Komise dne 12.4.2021, kterou

zaslala povinnému subjektu doručena dne 14.4.2021, a to z důvodu nedoplnění potřebných

údajů podle ustanovení § 14 odst. 2 Ian.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor komunálních služeb, dopravy

a hřbitovní správy, obdržel dne 14.4.2021 žádost podle lan o poskytnutí soupisů dokumentů

týkajících se anonymního udání na parkování na ploše pozemku 478/3 vk.ú. Zábřeh—VŽ, jež na

místě šetřila Komise dopravy a životního prostředí a zároveň tuto anonymní stížnost šetřila Komise

dne 12.4.2021.

Podle § 14 odst. 2 lan musí žádost obsahovat následující údaje o žadateli: Jméno, příjmení, datum

narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není—Ii přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště

a adresu pro doručování, liší—lí se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Vzhledem ktomu, že žádost neobsahovala datum narození, byla žadatelka dne 20.4.2021 vyzvána

k doplnění Žádostí, která ji byla dne 27.4.2021 doručena a zároveň k upřesnění podané žádosti,

nebot'z obsahu nebylo jednoznačně zřejmé, jaké informace jsou požadovány.

Kdoplnění žádosti poskytl povinný subjekt žadatelce zákonnou lhůtu 30 dnů. Žadatelka byla

poučena, že v případě nedoplnění žádostí bude žádost odložena.



% Statutární město Ostrava

Čj městský obvod Vítkovice

*— úřad městského obvodu

Lhůta uplynula dne 28.5.2021. Ani do tohoto dne nebyly potřebné náležitosti žádosti doplněny,

proto byla žádost odložena.

Odložení žádosti podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) lan není rozhodnutím o odmítnutí žádostí

podle § 15 téhož zákona. V případě nesouhlasu s postupem povinného subjektu lze za podmínek

stanovených v § 16a |an podat stížnost proti jeho postupu při vyřízení této žádosti.

Statutární město cgi—mw;

obvod Vitkovnccr

.jrarí mršvžclzý;
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vedoucí odboru komunálních služeb,

dopravy a hřbitovn'í'správy


