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Příjemce; <jixżi.xnyska@meu-nbk.z:z>
Předmět: Žàdøst 0 zaslání přehledu dokumentů (ČJ: MUNYM-070/7752/Z022/Myš) Doplnění O Žádost V režimu Zákona Č. 106.
Datum: 31.01.2022 12:39
Prılchy:
ı

5canZl.pdf (Soubor nepřiložen V souladu

S

nastavením konverze příloh)

Dobrý den, děkuji Vám za Váš e-mail. Dnes Vám doplňují elektronické podání v xežinn záknne č. 108.. Menu hy jehe pxøehn vás
tuto ŽÉCIDSC Olnăčih Vaším podacím razítkem a Obratem Zaslat Scan náhled el ehhxønieke pøáøhè jeızø záznﬂnn ø pøóánı. S pnzzıxevexn
31, leden 2022 8:33, mailëmeu-nbk.CZ wrote:
> vážený pane
>
> k vaši eﬂnniıøvê žááøehi 0 zeeıánı Kønpıecnihø přehıezın áøknnenťú rızenı č. j.
> MUNYM-D70/4801/2022/Myš ze dne 18.01.2022, která hyıe zeeviáøvánz dne 27 _0ı_2o22 pnú č. j.
> MUNYM-070/7752/Z022/Myš, vám v xánxei hzv. váøbrê Správy Sáêınjenne, že heh ø veše žánınsh nesplňuje
> náıežıhøshi Shenøvenè záknnexn č. 108/1999 sb., 0 zvøhøúnèn pfıehnpn K in fnnneeıxn, ve zneni
> pøzúêjšiøh předpisů, e pxżøhø není žáﬂžøﬂhı pøúıe høhøhø záıxøne.
>
> Ned xánnee nveﬂıenêhø ván ﬂﬂeınjenne, že pøžeúøvenýnn Sønpieexn v eønčasne dn he nedıepønnjenne, nehøť se
> henhø Soupis Spøıečne 5 vzšixn øúvøıánixn nznøházi n Kxejekehø úžedn Shšedn čeekèhø hraje.
>
> s pøzáxøveın

>
> Mqx. Jiří Myška
> vedoucí. Oddělení
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

č.

106/1999 Sb. o svobodném prıstupu k informacím, ve zneni pozdejsıch předpisů

.....................................

(u fyzické osoby

(bydliště

Telefon:

r

`

OQ/'vec/›\.ć.

nebo

jméno

a příj meni,

a IČ)

Sídlo):

e-mail:

.......................................

žádá:

datum narození; u právnické osoby název

.............................

Městský úřad Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

odboı`

............ ..

(vyplňte pouze v případě, že je

Vám známo, který odbor je příslušný k podání informace)

0 poskytnutí informace (charakteristika, přesné vymezení žádosti):
Žádá O poskytnutí pro

bližší přiblížení

k nahlédnutí přehled dokumentů V elektronické podobě na viz., uvedené kontaktní

údaje kompletní spisový materiál v řízení číslo jednací

MUNYM-070/4801/2022/Myš ze dne

18.1.2022

Způsob poskytnutí informace: (vyznačte Zvolený způsob)
(u fyzické osoby bez trvalého pobytu adresa pro doručování,
u právnické Osoby identiﬁkační číslo a adresa pro doručování,

liší-li

se od adresy Sídla)

ne
a) zaslatnaadresu

.........

.............................

..

.............. ..

...........

ano
b) zaslat

e-mailem nebo do datové Scl'u`ánky ......................................

31. ledna

......

.

2022

Dne:

......................

Pozn.:

V případě, že:
-

..................

Podpis:

.

..

..

nedostatek údajů o žadateli brání postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve Městský úřad Nymburk žadatele ve
lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30
kalendářních dnů ode dnejejího doručení, žádost odloží;
- je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká infomıace je požadována, nebo je fonnulována příliš
obecně, vyzve Městský úřad Nymburk žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost
upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí
žádosti.

Po zpracování informace může být žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na vyhledání
Bez uhrazení předepsaných nákladů nebude informace podána.

a poskytnutí ínfoımace.

