Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo:

INFO/03/2018

Ze dne:

19.01.2018

Žádost o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

V ………. dne 17. 01. 2018

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informaci:
Materiály k integraci Kolínsko – Kutnohorsko I (Kolín, Zásmuky, Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Sázava) –
plán na III. čtvrtletí 2018 do systému Pražské integrované dopravy (PID)
Podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen ,,Zákon‘‘),
podávám žádost o sdělení výše uvedených informacích, a to v takovém rozsahu, v jakém je vám
dostupná. Informace nemusí být omezena pouze na požadovaný případ, pokud zašlete takový soubor
informací, z nichž je tento případ možno vytřídit.
Veškerou korespondenci prosím zasílejte v souladu s § 14 odst. 2 Zákona výhradně na e-mail:
…………..@seznam.cz

S pozdravem

dat. narození:
trvale bytem:
elektronická doručovací adresa:

……………@seznam.cz

Odpověď ze dne:

22.01.2018

Poskytl odbor:

DOP

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320
e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bfx3
www.mu.kutnahora.cz
SPIS. ZN.:
ČJ.:
TEL.:
FAX:

MKH/005369/2018
MKH/005369/2018

E-MAIL:

327 710310
327 710320
doubal@mu.kutnahora.cz

DATUM:

22.01.2018

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jakožto dopravní úřad příslušný podle
§ 34 zákona č. 111/1994 Sb., silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, obdržel od Vás dne 19.1.2018
žádost o podání informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů o zaslání matriálů týkajících se integrace Kolínsko – Kutnohorsko I do systému
Pražské integrované dopravy (PID) – plán na III. čtvrtletí 2018.
Na základě Vaší žádosti Vám podáváme následující informaci: Odbor dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu v Kutné Hoře žádné informace, podklady ani materiály k integraci Kolínsko –
Kutnohorsko I do systému Pražské integrované dopravy (PID) neobdržel.

S pozdravem

Ing. Jaromír Ď o u b a l
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

