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* Kaňoková Iveta

Od:
Ceglédiová Jiřina za uživatele Podatelna ÚMOb Poruba

Odesláno: 31. května 2017 14:17

Komu: Kaňoková Iveta

Předmět: FW: DOTAZ DLE ZÁKONA Č.106/1999
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From: Ceglédiová Jiřina On Behalf Of Podatelna ÚMOb Poruba
Sent: Wednesday, May 31, 2017 1:44 PM

To: Bílerová Marie

Subject: FW: DOTAZ DLE ZÁKONA étos/1999

From=_
Sent: e nes ay, ay 31, 2017 8:56 AM

To: info©mpostrava.cz;,Pošta erodatelna

Subject: DOTAZ DLE ZAKONA C.106/1999

 

Dobrý den .

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následující informace

dne 4.5.2017 probíhalo čistění silnice na ulici Aleše Hrdličky .Byla vyvěšena cedule zákaz stání a
městská policie den před čistění ve večerních hodinách a následně toho dne ráno upozorňovala
občany prostřednictvím "rozhlasu" 2 auta, že bude čistění probíhat že jsou povinni auta sí přeparkovat jinak
bude jejich vůz i odtažen.

Můj dotaz směřuje k množství a výši pokuty, které byly za nesplnění této zákonné povinností uloženy. V ten
den stejně jako většina osob jsem své auta přeparkovala . Dokonce městská policie byla přítomna na ulici
Aleše hrdličky v den čistění přesto několik aut své auto nepřeparkovalo a porušilo tak zákonnou povinnost.

Kolik pokut , kterým konkrétním osoba-pachatelům přestupků byla sankce a v jaké výši udělena?

Děkuji za odpověď
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Útvar právní podpory

Vaše značka:

2m.
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C. j.: POR 29015/2017/ccga

Sp. zn.: S POR 27606/2017/01/3

Vyřizuje: JUDr. Petr Čegan

Telefon: 599 430 646

Fax: 599 480 212

E-maíl: pcegan@moporuba.cz

Datum; 07.06.2017

Sdělení kVaší_žádosti 0 informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu
k informacím

obdrželi jsme Vaší žádost o informace ve smyslu zákona č. 106!1999 Sb., o svobodném přístupu
k infomwcím, ve které nás žádáte o informaci: Kolik pokut, kterým konkrétním osob — pachatelům
přestupků byla sankce a v jaké výši udělena v rámci zákazu stání na ulici Aleše Hrdličky z důvodu
jejího čištění.

Dovolujeme si Vás informovat, že tato Vaše žádost byla odložena. nebot“ požadované infomace se
nevztahují !( působnosti Uřadu městského obvodu Poruba. neboť příslušný subjekt k zodpovězení
“ hro otázek je Městská policie Ostrava.

    

   

  

 

S po .dravcm

  

 

Mgr. Aleš Novotný

tajemník

Klimkovícká 55128. 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ. (3200345451
www.pombanstravacz Číslo účtu 164933537910800

 


