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XXX

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti pana XXX (dále jen „žadatel“)
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne
03.01.2019, vedené pod č. j. MUBL 143/2019: „Na základě sdělení (z.n. MUBL
14987/2018/OSŽU/4 zde dne 17.12.2018) žádám o nahlédnutí do spisu z.n. PD 235/2018,
MUBL 944402018/SB a zaslání odůvodnění o zastavení tohoto správního řízení
o přestupku dle ust. § 42b odst. 1 písm. b) zák. č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích
a to ve spojení zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ust. § 38 odst. 2, neboť mám právní
a vážný důvod k tomuto zastavení projednávaného přestupku a není též důvod tyto
informace neposkytnout pro porušení práv některého z účastníků. Dále je tu i právní důvod
dle zák. č. 250/2016 Sb., ust. § 100 odst. 1 o přezkumné řízení…“.
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu sp.
zn. MUBL 143/2019/OSŽU/5, MUBL 366/2019 dne 09.01.2019 a odeslána žadateli
(písemně) současně s poskytnutím informací (elektronicky).
Vámi požadované informace (usnesení o zastavení řízení) zasíláme v příloze tohoto
sdělení.

S pozdravem

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
Příloha: Usnesení o zastavení řízení MěÚ Blatná, odbor dopravy, zn. PD_235/2018 MUBL
9440/2018/SB, čj. MUBL 14498/2018

