Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb. tímto zdvořile žádám o zaslání vyjádření
města Kaplice ze dne 23. 9. 2020 citovaného v odůvodnění usnesení o zastavení
řízení odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. MěÚK/24752/2020 ze dne 23.
9. 2020 a dále pak žádám o sdělení stavu vyřízení žádosti - návrhu na určení
právního vztahu podle §142 odst. 1 správního řádu xxx xxxx, nar. xx.xx.xxxx,
xxxx č.p. xx, 382 41 Kaplice ze dne 28. 8. 2020 doručené do podatelny MÚ
Kaplice 31. 8. 2020 a pokud již bylo ve věci rozhodnuto, tak zdvořile žádám i o
zaslání rozhodnutí v této věci. Předem za to děkuji.
S pozdravem
xxx xxxx
advokátka
č. osvědčení ČAK xxxxx
xxxx xxx, 370 07 České Budějovice
mob: xxx xxx xxx
IDDS: xxxxx
xxxxxx

V Kaplici 29.09.2020
Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá
Čj: MěÚK/26104/2020
Spisová značka: SZ-MěÚK/26104/2020/02

xxx xxxx
IDDS: xxxxxx

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní magistro,
Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, obdrželo dne 29.09.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto
zákona, ve které žádáte o zaslání vyjádření města Kaplice ze dne 23.09.2020 citovaného
v odůvodnění usnesení o zastavení řízení odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.
MěÚK/24752/2020 ze dne 23.09.2020 a dále pak o sdělení stavu vyřízení žádosti - návrhu na
určení právního vztahu podle § 142 odst. 1 správního řádu xxx xxxx, nar. xx.xx.1xxx, xxx č.p.
xx, 382 41 Kaplice, ze dne 28.08.2020 doručené do podatelny MÚ Kaplice 31.08.2020.
Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme Sdělení k žádosti o vyjádření k „Návrhu na určení
právního vztahu komunikací na pozemku parc. č. 122/1, 122/5, 122/15, 122/22, 122/40
v katastrálním území a osadě Mostky, obec Kaplice ze dne 22.09.2020 a Usnesení o zastavení
řízení ze dne 23.09.2020.

S přáním krásného dne

Ing. Lukáš Bodnár

