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M6stsk'i diad NViany

ZAoosr o TNFoRMAcE
podle z6kona

i.

706/1999 Sb., o svobodndm pi(stupu k informacim (d5le jen ,,lnfZ"l

Touto cestou litd6m,abyste mi na tento e-mail poskytli ndsledujici informace, tfnrr,.,
veden6m pod sp. zn. 2/oD-PREST/548/15-SP:

r" iizenio piestupku

L. Protokol z rjstniho jedn6ni, vdetn6 piipadn'ich v'i povddi sv6dkri
2. Policejni spis v dan6 vdci
3. Soupis sprdvniho spisu ve smyslu 5 17 odst. 1 spr6vniho iiidu
iadatele
Jelikoi obvindnf
v dand vdci, neni nutn6 tyto informace pied poskytnutim anonymizovat, nebot' dle 5 38 odst. 1 zdk. d.
5OO/2004 Sb., spr6vni iiid md zmocndnec ke sprdvnimu spisu plnf piistup.
Toto poddni v5ak neni iddosti o nahliZeni do spisu podle sprdvniho i6du, ale i6dosti o informace podle
fnfZ. NejvySSispr6vni soud dalv tomto sm6ru jasn6 najevo, Ze pokud rjdastnik iizen( ne26d1 o kompletni
sprdvni spis, vyiizuji se Zddosti o poskytnuti informaciz obsahu sprdvniho spisu podle InfZ.
tohoto d0vodu m6 zmocn6nec pln6 prdvo na poskytnuti poiadovanyich informatf v elektronick6 podob6
na tento e-mail, nebot' tak vypl'iv6 z InfZ.

Z

V iizeni o tdto Zddosti, prosim, vidy pouZivejte na5isp. zn. 12519.

S

pozdravem

Ing, Miloslav Jaro5

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39, Plzeň, PSČ 304 66
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VÁŠ DOPIS ZN: 12519
ZE DNE:
27. 07. 2016
VYŘIZUJE: Ing. Eva Špillarová
TEL.: 377 611 117
FAX: 377 611 119
E-MAIL: eva.spillarova@nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Eva Špillarová
FUNKCE: referent odboru dopravy
DATUM:
9. srpna 2016
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH: 4x soubor v pdf

Ing. Miloslav Jaroš
nar. 24. 12. 1956
Martinická 989/7
Praha 9

Dobrý den,
v přílohách č. 1 – č. 4 zasílám Vámi požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 07. 2016 ve věci týkající se řízení o přestupku
vedeném pod sp. zn. 2/OD-PŘEST/548/15-ŠP.
V přílohách č. 1 – č. 4 je kompletní část spisu postupovaná do odvolacího řízení ke Krajskému
úřadu Plzeňského kraje. Výsledek odvolacího řízení vám byl zaslán krajským úřadem do datové
schránky dne 06. 06. 2016 a doručen Vám byl 16. 06. 2016.
Soupis správního spisu ve smyslu § 17 odst. 1 spr. řádu naleznete v příloze č. 4.

otisk úředního razítka

S pozdravem
Ing. Eva Špillarová
referent odboru dopravy
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