ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - BĚCHOVlCE
TAJEMNÍK

ÚŘADu

Mgr.Bc. Blažena Kovářová Jirušková
Na Řetízku 1175
570 01 Litomyšl
ID DS: 99mwtb5
V Praze dne 24.1.20 II
Č.j.: MCPB 114/2011
Spis.zn.:
Vyřizuje: Mgr. Martina Vlková

tel: 281028613

e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se správního řízení ve věci
ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ), Vám
sdělujeme následující odpovědi na Vámi zaslané otázky:
1. Jakožto věcně a mistně příslušný správní orgán řešil váš MagistrátlMěstská část v roce
2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ a v kolika
případech?
* V roce 2010 Úřad MČ Praha - Běchovice neřešil žádný podnět podaný občanem na
základě § 5 OZ
2. Pokud ANO, uveďte stručný popis, v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých
případech), jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu?
* Nebyl podán
3. Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti rozhodnutí a s jakým
výsledkem?
* Odvolání podáno nebylo.
4. Kdo je u Vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného
stavu?
* Vedoucí odboru vnitřních věcí - Mgr. Martina Vlková
5. Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ
právní vzdělání?
* Ano, má.
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Mgr. Jitka Šnajdrová
tajemnice ÚMČ Praha - Běchovice
sídlo: Za Poštovskou zahradou 479, 190 II Praha- Běchovice
tel.: +420 281028612,
fax: +420 281028610
IČ: 00240044
e-rnail: jitka.snajdrova@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa
pátek

8:00 - II :45 a 12: 15 - 17:00
8:00 - II :45 a 12: 15 - 13:00

