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Městský úřad Nová Včelnice
Komenského 386
378 42 Nová Včelnice
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D

doručeno do datové schránky - ID DS.' hkdbttn

V Praze dne 4. 2. 2020
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Vážení,

dovolujeme si Váš úřad tímto požádat o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve mění pozdějších předpisů, a to za následujících podmínek.
Povinní' subjekt k poskytnutí informace:
Městský úřad Nová Včelnice
Žadatel:
.

, advokátka, IČ:
,

, cv. číslo ČAK:

, se sídlem

-

Doručovací adresa:
.
.

,

ID datové schránky:

Požadovaná informace:
Žádáme o sdělení/poskytnutí následujících informací:
-

o poskytnutí informace, zda je pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 238/33,
katastrální území Nová Včelnice, obec Nová Včelnice, zařazena dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve mění pozdějších předpisů (,,Zákon o pozemních komunikacích")
v kategorii místní komunikace nebo je evidována jako komunikace účelová a pokud ano, zda je
veřejně přístupná či nikoliv;

-

o poskytnutí pasportu místních komunikací města Nová Včelnice;

-

o poskytnutí správníbo rozhodnutí o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie
místních komunikací, případně informaci o tom, že takové roZhodnutí pro předmětnou
komunikaci nebylo vydáno; a

-

o poskytnutí správního (deklaratorního) rozhodnutí o určení, že na výše uvedeném pozemku
se nachází veřejně přístupná účelová komunikace ve smyslu § 7 odst. l Zákona o pozemních
komunikacích, případně informaci o tom, že takové rozhodnutí pro předmětnou komunikaci nebylo
vydáno.

hiformace bychom Vás požádali doručit do datové schránky
nebo prostřednictvím emailu na
emailovou adresu
a zároveň na doručovací adresu
.
,
,
.
,
,
.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se můžete telefonicky nebo e-mailem obrátit
na
, tel.: +
.

Předem Vám velice děkuji za Vaši pomoc a spolupráci v této věci.
S úctou
.

,
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