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MESTSKY URAD PRIBRAM. Odbor práva a veřejných
zakázek

Tyršova 103. 251 19 Příbram |, tei.: 318

211, fax: 318 G31014.e—mail: Šímlefnaglgnorarr;
e.:ID datové schránky města Přřbram: Zabbr402
qu. ro.- 00243132

VAS DOPIS:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:

sz MeUPB 1140123120153

VYŘIZUJE:
TEUFAX:

Mgr. Radka Škubalová
318 402 367

E-MAIL:

radka. sk ubalova ©p ribram. eu

DATUM:

20. 122018

Poskytnutí informace podle 5 14 odst
. 5 písm. d) zákona č. 10611999 Sb.,
o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších před
pisů.
Vážený pane místopředseda,

Městský úřad Příbram, odbor práva a veře
jných zakázek, obdržet prostřednictvím dato
vé schránky dne
14.12.2018 Vaší žádost podle zákona 6.
10611999 Sb.. o svobodném přístupu k
informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „lan“
), o poskytnutí informací — přestupky
zakrývání obličeje
způsobem ztěžujícím nebo znemožňující
m identifikaci cestou na organizované spor
tovní utkání, v místě
takového utkání nebo cestou zpět ztak
ového utkání (5 5 odst. 1 písm. ]) záko
na o odpovědnosti za
přestupky & řízení o nich, v platném znění
).
K Vaší žádosti uvádíme, že v období od
1.10.2012 do dnešního dne za výše uved
ený přestupek
. nebylo dle dostupných informací zahá
jeno žádné přestupkové řízení & fyzickou
osobou (skartační
lhůta přestupkových spisů činí 5 lei —
starší údaje nejsou dostupné)
o nebyla uložena žáci ná sankce
. nedošlo k nemožnosti projednat přestupe
k pro uplynutí roční ihůty od jeho Spáchání
o žádné řizení pro tento skutek neběží
. změnu ve výlržnostech jsme nezaznam
enali, jak uvedeno výše údaje za léta 2010
— 2013 nejsou k
diapozicj
Podle 5 5 odst. 3 1an bude poskytnutá info
rmace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na

webu města [htlQlewwgnbra-meu)
S pozdravem

v. r.
_
Mgr. Radka Skubalouá

vedoucí odboru práva a veřejných zaká
zek

