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Odpověd' na Vaší Žádost
přístupu k informacím.

o informace

podle zákona

Č.

106/1999 Sb., o svobodném

Vážení,
dne 13. 9. 2016 byla na adresu Městského úřadu Sedlčany doručena Žádost o informace podle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zároveň byla zaevidována pod jednacím
číslem T/18375/2016. Ve věci Vašeho dotazu, zda došlo v našem městě k narušování veřejného
pořádku v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her povolených podle zákona
Č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějším předpisů, doložitelných
protokoly policie za období let 2010 - 2015, byla oslovena Komise pro projednávání přestupků města
Sedlčany, aby se k Vaší Žádosti vyjádřila.
Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany podala zprávu, ve které po kontrole evidence
došla k závěru, že v uvedeném období Komise neevidovala ani neřešila přestupky v souvislosti
s provozem loterií ani jiných podobných her povolených v souladu s výše uvedeným zákonem.
V systému podané a odeslané pošty, kterým disponuje Městský úřad Sedlčany, byla nalezena stejná
Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podaná Vaší
firmou a týkající se stejné problematiky. Na podatelnu Městského úřadu Sedlčany byla doručena
14.7.2016 a zaevidována byla pod číslem T/14156/2016. Odpověď na tuto Žádost byla také záporná
stejně jako nyní.
Závěrem; za období let 2010-2015 nedošlo v našem městě k narušování veřejného pořádku
v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her povolených podle zákona Č. 20211990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějším předpisů, doložitelných protokoly
policie.
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