Město Dobruška
starosta
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Váš dopis
ze dne:

24.04.2017

Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

PDMUD 10834/2017
Janečková
494 629 643
mu@mestodobruska.cz

Datum:

02.05.2017

Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24.04.2017 uvádím následující:
Otázka č. 1:
Na základě jaké skutečnosti uvedené starostou xxxxxxxx se městská policie dostavila
10.04.2017 mezi cca 8:30 a 8:45 do Olešnice v Orlických horách č. p. 67?
Odpověď:
Pan xxxxxx uvedl jako důvod své žádosti o příjezd hlídky městské policie nedovolené stání
motorového vozidla na pozemku obce (Olešnice v Orlických horách) a dále kvůli přítomnosti
hlídky při úředním jednání z důvodu možného porušení veřejného pořádku.
Otázka č. 2:
Zastihli strážníci městské policie starostu xxxxxxx na oploceném (s uzamčenou brankou)
pozemku okolo nemovitosti č. p. 67?
Odpověď:
Ano.
Otázka č. 3:
Odemkl vlastník pozemku (xxxxxxxxxxxxxxxxx) uzamčenou branku a vpustil oba strážníky
na svůj pozemek hned po jejich příjezdu?
Odpověď:
Ano.
Otázka č. 4:
Byla v době, kdy starosta xxxxxx hovořil s oběma strážníky, přítomna kromě vlastníka č. p.
67 ještě nějaká jiná osoba?
Odpověď:
Ano.
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Otázka č. 5:
Jaký důvod pro jejich přítomnost starosta xxxxxx oběma strážníkům po jejich příjezdu uvedl?
Jinými slovy – co od obou strážníků po jejich příjezdu starosta xxxxxx požadoval?
Odpověď:
Svědectví při úředním jednání.
Požadavek č. 6:
Žádám o poskytnutí kopie dokumentu o výjezdu městské policie Dobruška na základě volání
starosty xxxxxxx 10.04.2017 kolem 8:20 hod. Podle fotografické dokumentace hlídka
odjížděla od č. p. 67 těsně před 8:59.
Vyřízení:
Kopie úředního záznamu o shora označeném výjezdu hlídky městské policie je přílohou
tohoto přípisu.
S pozdravem
(otisk razítka)
Ing. Petr Lžíčař
starosta města
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