
MĚSTO SEDLČANY
Komise pro projednávání přestupků
Náměstí T. G. Masaryka 32, 26480

SEDLCANY

Č.j. MÚ-S/PŘE/1311/2022
V Sedlčanech dne 2.2.2022

Odpověď na žádost

Na základě Vaší žádosti ze dne 20. Ledna 2022 vedené pod č.j. MÚ-S/PŘE/1311/2021 Vám zasíláme:

kopii Vaší žádosti ze dne 20.1.2022 vedené pod č.j. MÚ-S/PŘE/1311/2021 opatřenou podacím
razítkem o doručení
kopie spisového materiálu k č.j. MÚ-S/PŘE/531/2022.

Mgr. Marcela Tichá v.r.
předsedkyně

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany

/
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• "V," p'n projednávánr přestupkú
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Za správnost: tf
Marcela Janoušková
oprávněná úřední o a

Přílohy: dle textu 6 listů

+420314002940, +420 723 247 530
janouskova@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e, IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
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Město Sedlčany
Adresa příjemce: náměstí T. G. Masaryka 32, 26401 Sedlčany
(frsbn7e)

Naše č.j.lSp.sk.zn.lPoznámka
CBBOO/2022/FINI
Str. 1/1

Cebfn Dne: 19. ledna 2022

Věc: Informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádám Město Sedlčany

o poskytnutí této následující informace: o zaslání korespondence náhled kompletní spisový
materiál v digitální podobě na viz., uvedené kontaktní údaje a to tuto písemnost vedenou pod Č. j.:
MÚ-S/PŘE/532/2021 ze dne 7. Ledna 2022.

Žádám Město Sedlčany o

označení Vaším podacím razítkem Městského úřadu Sedlčany tento přípis, celkový náhled tohoto
přípisu obratem zašlete v digitální podobě.

S pozdravem a poděkováním.

Telefon čís.: cká adresa e-mail pošty:



MĚSTO SEDLČANY
Komise pro projednávání přestupků
Náměstí T. G. Masaryka 32, 26480

SEDU::ANY

Č.j. MÚ-S/PŘE/532/2022
V Sedlčanech dne 19.1.2022

Odpověď na žádost

Na základě Vaší žádosti ze dne 7. Ledna 2022 vedené pod č.j. MÚ-S/PŘE/532/2021 Vám zasíláme:

kopii Vaší žádosti ze dne 7.1.2022 vedené pod č.j. MÚ-S/PŘE/532/2021 opatřenou podacím
razítkem o doručení
kopii doručenky označené písemnosti č.j. MÚ-S/PŘE/21O/2022.

Vaše písemnost byla vyhodnocena jako žádost evidenčního charakteru, kdy samotná žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., byla již ze strany povinného subjektu vyřízena předchozí
korespondencí.

Mgr. Marcela Tichá v.r.
předsedkyně

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany
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"žádost
dle z. Č. 106/1999 Sb."; o svobodném přístupu k informacím"

MĚSTO SEDLČANY náměstí T. G. Masaryka 32, 26480 SEDLČANY

Fyzická osoba:
jméno, příjmen•••••• datum narození'-

00&10:

adresa trvalého

adresa bydliště a adresa pro doručování,
lišl-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště

SpI.ový lnalr.

.1 O. 01. 2022
Ustů:

Právnická osoba:
název, identifikační číslo osoby,

adresa sídla a adresa pro doručování, liší-Ii se od adresy sídla, která žádost podává

Adresa pro doručování též elektronická adresa

Text obsah žádosti:
samotný text žádosti viz uvedený níže .
............................................. .
•••••••••••• 0'0 ••••••••• 0.0 "''0"" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 ••••••••••••••• 0.0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••• 0.0 0.0 •••••••••••••••

..................... , .

ZpŮsob zaslání odpovědi:
Datovou schránkou Ano
Elektronickou poštou .
Písemně na poštovní adresu žadatele .

Žádost na úřad převzal dne: Podpis: .

Místo a datum podání žádosti.•• ~dne: 7. ledna 2022 Podpis: .

§14 odst. (2) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím



Městský Úř!.d se~rlJny ZOR
č.nIlJ-s( V 3)./ 'o.!. t
00110: I LiIIO;

.1 O. 01. ZOZ2

SpllOvý ln_K; riart' 'rt4UI':1 Plnoh/l1110:

- Dne: 7. ledna 2022

Věc: žádost o poskytnutí informace, dle zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, (dále jen "zákon") ve znění
pozdějších předpisů ze dne 7. ledna 2022.

Žádám Vás o potvrzení této písemnosti ve věci žádost o poskytnutí informace,
dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen
"zákon") ve znění pozdějších předpisů ze dne 7. ledna 2022 a písemné
odpovědi v řádné lhůtě poskytnutí informace prosím Vás zašlete na tuto
adres

Účastník řízení o žádosti o poskytnutí informace, dle zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon") ve znění pozdějších
předpisů ze dne 7. ledna 2022.

Podaná písemná žádost ze dne 7. ledna 2022 o poskytnut informace byla
směřována, adresována povinnému subjektu Město Sedlčany.

Zejména mě zajímá a to tímto žádám o zaslání kopie viz., samotný kontrolní
útržek doručenka z doporučeného dopisu RR191119915CZ vedená
písemnost pod (č. j. MÚ-S/PŘE/210/2022).
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S pozdravem a poděkováním.

Dat.nar._

Telefon čí -rnall:
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Městský úřad Sedlč<lny
náměstí T, G, Masaryka 32
26'1 80 Scdlčany

PrOllor
pro umillěni

caroveho
kódu

DORUČENKA
ULOŽIT JEN 10 DNr
O NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY ===-~------------------------------------------~ ==-===:..:::

~
P--.J

Označení písemnosti: t1l1-S/PŘE/210/20,_2 MJ

Adresát:

'=::.:...::
~

DORUGOU® DORUCENKA ORIGINRL®

Prohlášení příjemce zá
Jméno a příjmení příjemce: _
Vztah příjemce k adrelátovl, není-Ii příjemce adresátem - - - ~ __ , ._ . _
Potvrzuji pievzeti !ÓIO zAlilky ,J ,.. ;'
dne c. , l . Pod pil .( C/;-C,,, _

_ - - - - - - -___ _ _ _ _ _ '.1_. ''''- -.


