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lN-45/2013-doplněnÍ

Poskytnutí informace dle zákona ě.í06/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o svědeckých

výpovědÍch na oddělenldopravy a silniěního hospodářství

VáŽený pane,

k Vaší Žádosti o poskytnutÍ veškených kopií protokolů o svědeckých výpovědÍch učiněných pprap.

Zdeňkem Klesnilem a prap.Bryškou v průběhu ÚstnÍch jednání, které vedli vyjmenovanÍ zaměstnanci

oddělenÍdopravy a silničnÍho hospodářstvÍ MěÚ KroměříŽ, Vám sděluji následujícÍ:

Ve správnÍch řízenÍch vedených oprávněnou úřednÍ osobou Bc.MariÍ Zavadilov'ou, Bc.VladimÍrem

MikulÍčkou, Radkou Sedlákovou a Renatou Nesvadboyou vobdobí od 1.9.2012 do 31.3.2013 nebyli

pprap.Klesnil ani prap.Bryška vyslýcháni jako svědci.
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Městský úřad Kroměříž
odbor dopravně správních agend
oddělení dopravy a siln. hospodářství
Velké náměstí l'15
767 01Kroměříž

v ZáÍičí, dne l3. listopadu 20l3

Ž e a o st o poskytnutí informace

Žadatel je fyzická osoba. Povinný subjekt jc Mt)stský úřart Krotněříž, odbor
dopravně správních agend, oddělení dopravy a siln. hospotlriřství, sídlem Kroměříž,
Velké náměstí l l5.

Vsouladu sustanovením $ 13 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k inforrnacím, ve znění pozdějších předpisů, Žadatelžáďá <l poskytnutí následující infornrace:

o Veškeré kopie protokolů o svědecké výpovědi učiněnó pprap. Zdeňkem
Klesnilem a prap. Bryškou (příslušníci Policie České repubtitql oo PČR
Hulín) v průběhtt ústního jednání, jež bylo konóno za přítomnosti obviněných z
přestupků (účastníků řízení), jejich zó'stupců či zmocněnců, jež vedla
opróvněnd úřední osoba Zavadilovó Marie, Bc. Mikulíčka Vladimír, Sedlákovó
Radka, Nesvadbovó Renata, v době od 1. 9. 2012 da 31, 3. 2013. Žadatel. '; 'upřesňuje, že postačuje úvodní strana požadovaných protokolů.
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