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Sdé|eníkžádosti ,,o poskytnutí informací podle zákona č. ]06/]999 Sb,"

v platném znění

o

svobodném

přístaol kinformacím.

Městský úřad Nýř-any, odbor dopravy @Ú Nýřan1,, OD), jako silničnísprávrrí úřad (SSÚ silničltísprávní tlrgán-SSO) ve
správním obvodu obecního úř,adu obce s rozšířenou působností(ORP Nýřany), příslušný podle ust. § 40 odst. 1 a 4 zákona
č, 1311997 Sb. o pozemních komunikacích (PK, ZPn, v platrrém zlění, a povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 zák.č.
106l1999 Sb. o svobodném pt'ístupu kinformacím, vplatrrém zrrěrrí, obdrželdne].9.2018 Vaše písemnépoclání - žáclost
Qlrostřednictvútt poslcytovatele služeb Česká pošta, elektronické podání datovoll schránkou, zcela bez příloh; omylem
uvedena nesprávná IDDS: pJh9peg, správná/dosílací IDDS: ll.fll9peq), ve smyslu ust. § l3 odst.1 cií. zák. č.l06/1 999 Sb.,
,,o poskytnutí kopie dokwnentu - Rozhodnutí o povoleníkpředčasnémuužíváníč.i. 1574/200d-Šk ze dne 20.10.2006 přístupová komunikac e"
(související se spisem původce - stavebního úř,adu Městského úřadu Město Touškov, postoupeného zdejšímu úřadu

usnesením čj, 964/2006-Šk ze dne l6.4.2007).

K požadovaným relevantním informacírn zdejšíSSO jako povinný subjekt, ve smyslu ust. §§ 4,4a,4b a 14, příp.l6a cit.
zák. č. 106l1999 Sb,, sděluje:

-

Rozhodnutí o povolení k pr'edčasnérnu užíváníkomunikace, vč. všech součástía příslušenství (stavebník ARBYD
CZ s.r.o.) - čj,: l574l2006-Škze dne 20.10.2006, NPM dne 17.1L2006, se poskytuie vkopii samostatnou
přflohou (souhlasí s originálem).

§ l7 cit. zák, č.10611999 Sb. je povinný subjekt oprávněn v souvislosti s poskytováním inforrnací žádat úhradu
v souladu s vnitřní směrnicí Města Nýřany - v danérn případě se nepožaduie.

Podle ust.

pavlaFroňková
otisk úředního razítka

silničnísprávní orgán MÚ Nýřany

Příloha (elektronickÝ dokurnent): Rozhoclnutí čj,: 1514l2006-Šk ze dne 20.10.2006
MÚ Nl;i,any, OD, tímto vyhověl žadateli v plném rozsahu uveclené žádosti,

Toto sdělettí je rovněž záznamem ve smyslu vnitt'ní směrrrice povirlrrého subjektu pro účelyust. § 18 cit.zák. č.l06/1999 Sb.

vvvěšeno dne:

Seimuto dne:

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmrrtí dokurnentu; vyvěšení dokumentu na úřednídesce včetně
dálkového přístupu- pro účely§5 zák.č.106i l999 Sb, min. po dobrr l5 dnťr; nilsledně dokument zaslat potvrzený zpět OD)
Na vědomí a k vvvěšení vč. Přílohy na obou
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