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Částečné poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) od
Vás dne 24. 6. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o sdělení následujících informací, cituji:
„Obdržel jsem dne 31. března 2020 vyrozumění č.j.
(viz
příloha1 níže).
Žádám tedy o informaci dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak byl
tento případ v závěru správním orgánem vyřízen.
Případ mne i ostatní občany Nečemic vč. chatařů chatových osad zajímá právě pro precedens
při porušování
- zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích;
- zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
- zákona 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu
- zákona 289/1995 Sb. Lesní zákon
a tedy jak se dále mohou či nesmí dle výsledku řízení také ostatní občané a chataři v oblasti
(či obecně jinde) chovat při dodržování/nedodržování uvedených zákonných norem. Krom
toho, že takovou činností byla a může být dále ohrožována bezpečnost osob (i dětí) a zda je
takové protiprávní jednání pachatelů policií ČR a správními orgány skutečně postihováno (viz
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podání v příloze2 níže obsahující odkaz na video), nebo snad v závěru tolerováno a
promíjeno.“
K Vaší žádosti sdělujeme požadované informace:
Dotazovaná věc nebyla dosud pravomocně ukončena.
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec https://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinneinformace/poskytnute-informace/.

