STAVEBNÍ ÚŘAD

Město Uherské Hradiště
Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
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Zádost o poskytnutí informací
LP

Já,
(r. č.
poskytnutí informací.

se na Vás tímto obracím se žádostí o vyrozumění a

z krajského ředitelstvI policie zlínského kraje jsem dostal odpověď' na svou žádost v
prosinci 2019 vyrozumění o provedených opatřeních (viz. příloha), že na městský úřád v
Uherském Hradišti bylo podle § 73 zákona č. 250/2016 Sb. podáno oznámení pro
podezření ze spáchání přestupku proti zákonu č. 13/1997 Sb., a na Městský úřád
Kunovice byl podán podnět na prošetření neschválené stavby.
Žádám Vás tedy o sdělení nás|edujÍcÍch informací dle § 106/1999 Sb. zákona o
svobodném přístupu k informacím a to:
1. Kdy se záležitostí bude úřad zabývat + kdy a jakou formou dostanu vyrozum ění o
rozhodnutí
2. Kdo nese finanční, občansko-právní a ostatní zodpovědnost za případné škody na
zdraví, životě, či majetku, do doby než dojde ve věci k usnesení a rozhodnutí.
Svou žádost pokládám za nevyhnutelnou, neboť dokud stávající situace beze zrn ěny trvá,
jsem já, má rodina a návštěvy mého domu vystaveni neustálému nebezpeČí kolize s
automobily užĹvajÍcĹmÍ pozemní komunikaci.

V Uherském Hradišti
26.01.2020
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Uherské Hradišté
12. prosince 2019
počet stran' 1

Vyrozuměni o provedených opatřeňich

Na základě VaCeho podnétu. který byl na zdejši souCád doručen dne 09 12 2019 vám sdMuji, Ze
zdejší součást na obsah daného Podnětu ľe&gova|a lim, Ze na Městský úřad v Uherském Hradišti
bylo podle § 73 zákona číslo 250/2016 Sb , o odpovědnosů za přestupky a řízeni o nich podáno
oznámeni pro podezření ze spácháni přestupku pkjú zákonu č 1311997 Sb , o pozemních
komunikacich, ve znění pozdějšich přédptsú na Městský úřad Kunovic byl dán podnět k prošetřeni
pravděpodobné neschválené stavby a na Obvodní odděleni PČR (Jhet ské
bvi dán pocjnet
k pcošetřenl přbstupku proll občamkému soužiti

Zpracoval,
nprap. Tamáš Trojanec
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Tel 974 678 111
974 (378 928
Emai|' uh di Podate|na@pcr cz
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Koutná Irena
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět'
Přiľohy:

epodatelna106@mesto-kunovice.cz
úterý 28. ledna 2020 15:41
Horáček Radek; Koutná Irena
vajdíková Helena
FW: žádost o poskytnutí informaci
zadost.pclf; NG_0074.jpg

-----Original Message----From:
Sent: Tuesday,january 28, 2020 3:30 PM
To: epodatelna106@mesto-kunovice.cz
Subject: žádost o poskytnutí informaci

Dobrý den,
v příloze přikládám žádost o poskytnutIinformacíve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2017 jsem se poprvé tázal na možnost umístění dopravního zrcadla pro přehlednost výjezdu z parkoviště a
garáže mého RD do pozemní komunikace, kterému bránív přehlednostis největší pravděpodobností(a dle odpovědi
úřadů) neschválená stavba parkoviště na sousedním pozemku. Na doporučení PČR jsem požádal o vyjádření obecní
úřad obce Podolí, stavební úřad města Kunovice a obě instituce uvedly, že o schválení parkovací plochy nemají
záznam.
Na základě vyrozumění krajského ředite|stvípo|icie zlínského kraje (viz příloha img_0074.jpg) tedy přikládám k mailu
žádost (zadost.pdf) o poskytnuti dalších informaci.
Děkuji
V Uherském Hradišti dne 27.1.2020
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