
t, Cfl&g

Měststý riřad Kroměříž
odbor dopravně správních agend
oddělení dopravy a siln. hospodářsfvÍ
Velké náměstí l15
767 01Kroměříž

Současně k č. j. IN40/20l3
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MĚsTo KnoMĚŘÍŽ
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v ZáÍičÍ, dne 28. října 20l3

Žá do s t o poskytnutí informace

Žadatelje fyzickÁ osoba. Povinný subjekt je Městslý úřad Kroměříž, odbor
doprovně správnÍch agend, otlttětení dopravy a siln. hospodářství, sÍdlcm KroměřÍŽ,

Velkénáměstí l|5.

V souladu s ustanovenÍm $ 13 odst. l zák. ó. 10611999 Sb., o svobodném přístupu

k informacÍm, ve zněnÍ pozdějších předpisů, Žadatel žádá o poskytnutí následující informace:

. Veškeré hople prorokotÍt o svědecké uýpověďi ttčiněné pprap. Zdeňkent

KlesníIem á práp. Bryškou (přístušntci boltcie České ,rjůwi*y oo PčR
IIuIín) v pin-tnu ústttího je,!núní, jež bylo kondno za př[tonnosti
obviněných z přestupků (účastníků ťízení),Jejich zóstupců ěi zt13cn!1cft, jei
vetlta oprdvn-ěnd úřední osoba Zavatlitovd Marle, Bc. Mikultčka WodintÍr,

Seclldkóvó Radka, Nesvodbovti RenaÍa, v dtlbě orl 1. 4. 2013 do clne podón[

léto tádostl o poikytnutí infurnace' Žadatet upřesň$e' že postaěuje úvodnÍ

stru na potaďovuný ch p roto kol ťt,

Dne24. i0.20l3 byta prostřednictví veřejné datové sÍtě - datové schránky, doručena

odpověd' na Žádost o po'tytnutÍ informace ze dne 14. l0' 2013, č. j' IN-4020l3' obsah

písemnosti pojednává ó cit. "r období od ].9.2013 do dne podgní Yaší žádosti...", přiěemŽ

iadatel pozáoóvat informace wtahující se k období "od L 9. 2012 do dne podání"'" '
Podatel tímto Žádá o sděleni poŽadovaných informací nebo o sdělcnÍ, zda se jedná o

písařskou chybu '|I.9. 2013'' namísto "L 9, 2012|"



q MESTOIJ KRoMĚŘíŽ

odesílatel JUDr. lvana Bukovská
e-mail ivana.bukovska@mesto-kromeriz.cz
telefolr 573 32'1270
odbor občansko-správních agend
oddělení dopravy a silniěního hospodářství
datum 13. listopadu 2013
č.j. lN_45/20í 3

Poskytnutí lnformace dle zákona ě.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisú o svědeckých
výpovědích na oddělení dopravy a si!ničního hospodáktví

VáŽený pane,

k VaŠí Žádosti o poskytnutí veŠkeých kopií protokolů o svědeckých výpovědích učiněných pprap.

Zdeňkem Klesnilem a prap.Bryškou v průběhu Ústních jednání, které vedli vyjmenovaní pracovníci

oddělenídopravy a silničního hospodářství MěÚ KroměříŽ, Vám sděluji následující:

Ve správních řízeních vedených oprávněnou úřední osobou Bc.Marií Zavadilovou, Bc'Vladimírem
Mikulíčkou, Radkou Sedlákovou a Renatou Nesvadbovou v období od 1'4.2013 do dne podání Vaší
Žádosti nebyli pprap.Klesnil ani prap.Bryška vyslýchánijako svědci.

Kpředchozí Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne
14.10.2013, č'j.lN_40/13 se omlouvám za chybu v datu - správně mělo být napsáno od 1.9.2012 a tak
byla i poŽadovaná informace myšlena a poskytnuta.
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, li MĚsrsKY"1lnp'"t'
JUDr. lvana Bukovsra cF--J KRoMERiZ
vedoucí odboru občansko.}právních agend

Městský úřad KroměříŽ
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