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V Kravařích dne 23. 9. 2019

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o zpřístupnění následujících informaci:
Dle dostupných informací došlo na konci loňského roku k poškození služebního
vozidla města zn. VW (pravděpodobně VW Jetta). Kdo řídil toto vozidlo? Byla to
skutečně bývalá místostarostka Mgr. Sandra Hradilová, nebo jiná osoba? Pokud byla
městu způsobena nějaká škoda, bude tato škoda vymáhána? Kdo o tom rozhoduje?
Na jakou částku byla vyčíslena škoda na předmětném vozidle?
Bylo již auto opraveno nebo nahrazeno novým? Pokud ano, z jakého rozpočtu byl
tento náklad uhrazen?
Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou
adresu, případně na níže uvedenou emailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem
děkuji.

S pozdravem,

Město Kravaře
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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,
na základě Vašeho dotazu ze dne 23. 9. 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám dáváme tyto
informace:
Vozidlem, které bylo poškozeno, byl automobil tovární značky Volkswagen, model
Jetta. Řidičkou vozidla byla bývalá paní místostarostka Mgr. Sandra Hradilová. Město
k dnešnímu datu nemá k dispozici oficiální výsledky šetření PČR ani další oficiální podklady,
proto v této záležitosti nemohlo činit žádné kroky.
Poškozený a odepsaný automobil dosud nijak nahrazen nebyl.

S pozdravem

tajemník Měl/Kravař^
Mgr. Bc. Lukáš Volný
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Bankovní spojení

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

