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Opatření podle ust. § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu ve věci žádosti pana Ing. Pavla
Soukupa o informace podle zákona č. 106/1999 Sb
Vážený pane starosto,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad obdržel
stížnost pana Ing. Pavla Soukupa, nar. 16.01.1973, trvalý pobyt Všechromy 63, 251 63
Strančice, na postup Městského úřadu v Říčanech, Odboru správních agend a dopravy při
vyřizování jeho žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), podané dne 24.10.2012.
Předmětem žádosti byl požadavek na poskytnutí všech vydaných rozhodnutí ve věci rozšíření
komunikace č. II/107 na pozemcích p.č. 483 a 480/7 v k.ú. Všechromy.
Podle ust. § 16a odst. 5 InfZ je povinný subjekt povinen předložit stížnost spolu se spisovým
materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě
stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční
nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Vzhledem ke skutečnosti, že podle údajů
žadatele Vám byla stížnost na postup Městského úřadu v Říčanech při vyřizování jeho žádosti
o informaci doručena dne 06.11.2012, měla být stížnost včetně spisové dokumentace zaslána
nadřízenému orgánu do 13.11.2012.
Protože nám dosud spisová dokumentace v této věci zaslána nebyla, žádáme Vás ve smyslu
ust. § 80 odst. 4 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
abyste učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy a spisovou dokumentaci zaslal nejpozději
do 7 dnů ode dne doručení této výzvy.
S pozdravem

Ing. Jana Kovačová
vedoucí odboru
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