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Na základě přípisu ze dne 31. 8. 2020 č. j. MUKR 12253/2020 sp. zn. Kra 1188/2020/W/KUD žádám o informaci
poskytnutím (scanů) příslušných dokumentů či doprovodné informace při neexistenci dokumentů vypovídajících o
způsobu, formách a obsahu „prošetření všech podkladů týkajících se předmětné věci“
Předem děkuji.
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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 10. 09. 2020 obdržel Městský úřad Kravaře, Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský
úřad, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře (dále jen „správní orgán“) Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen ,,ZOSP“), o
,,poskytnutí (scanů.) příslušných dokumentů či doprovodné informace při neexistenci
dokumentů vypovídajících o způsobu, formách a obsahu ,,prošetření všech podkladů
týkajících se předmětné veci“ a to na základě „přípisu ze dne 31. 08. 2020 č. j. MUKR
12253/2020 sp. zn. Kra 1188/2020/VV/KUD“.
Správní orgán poskytuje následující informaci: jako „doprovodnou informaci44 uvádíme
správní uvážení, při tomto správním uvážení jsme vycházeli z Vámi zaslaných podkladů,
které Vám s ohledem na skutečnost, že jste nám je zaslala, nezasíláme.
Tímto považujeme Vaši žádost za vyřízenou.

Bc. Karel Raška
vedoucí Odboru vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad
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