MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Kancelář tajemníka

Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO-4258/2019-ih
Spisová značka: 935/2019
Datum: 04.03.2019
Vyřizuje: Ivana Hrabinová
Kontakt: 725475566 / ihrabinova@muko.cz
Počet listů: 1
Počet příloh/listů příloh: 3/3
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane

,

město Kostelec nad Orlicí obdrželo dne 18.2.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Povinný subjekt na základě žádosti o poskytnutí informací odpovídá na níže uvedené otázky:
„Kdy a jakým způsobem bylo od roku 2012 do roku 2018 na výše uvedeném odbor požádáno
Policií ČR útvarem Cizinecké policie Hradec Králové o nahlédnutí do správních spisů v rámci
registrace vozidel.
Kolik bylo podáno žádostí, (žádám o kopie těchto žádostí), zda bylo odmítnuto, kdy a kým
bylo odmítnuto, zda byl v rámci odmítnutí vypracován nějaký podklad, který sloužil k
odmítnutí.
Pokud bylo umožněno nahlédnutí do správních spisů registrace vozidel, kým a kdy bylo
umožněno nahlédnout do těchto spisů, jak dlouho trvalo nahlížení do správních spisů, kdo
byl přítomen nahlížení do těchto spisů, kolik bylo Policii ukázáno správních spisů (toto
prosím za každý rok zvlášť).“
K dotazu uvádíme následující:
Od roku 2012 do roku 2018 byly zdejšímu správnímu orgánu podány Policií ČR, Krajským
ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, Odborem cizinecké policie, Oddělením dokladů
a specializovaných činností prostřednictvím informačního systému datových schránek 3
žádosti.
- první žádost byla podána dne 28.3.2013
- druhá žádost (urgence) byla podána dne 20.5.2013
- třetí žádost byla podána dne 9.3.2016.
První a druhá žádost (urgence) o poskytnutí spolupráce ve věci prověrky v uložených
spisech „žádostí o schválení technické způsobilosti“ byla povinným subjektem odmítnuta dne
20.5.2013 panem
o
čemž byl vyhotoven dokument.
Na základě třetí žádosti Policie ČR bylo umožněno panem
provést Policií ČR prověrku ve spisech „žádosti o schválení
technické způsobilosti“ vozidel dovezených ze zahraničí, a to za období od 1.1.2012 do
31.12.2015.
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Informaci „kým, kdy, jak dlouho trvalo nahlížení do správních spisů, kdo byl přítomen
nahlížení do těchto spisů a kolik bylo Policii ČR ukázáno správních spisů“, povinný subjekt
neeviduje.
S pozdravem

Ing. Tomáš Langr
místostarosta města
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