Dne 25.8.2014 10:58, napsala
Městská policie Jirkov
Vinařická 1425
431 11 JIRKOV
ředitelka, Bc. Marta Bendová
Dobrý den,
s odkazem na zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí
těchto informací :
Kolik pokut a v jaké výši bylo v blokovém či správním řízení uděleno v době od 1.10.2009 do
30.7.2014 majiteli / řidiči vozidel RZ 3U7 7004 (Peugeot), 7U6 3309 (Hyunday) a 5U7 0794
(Peugeot-nákladní dodávka) za tyto
přestupky v dopravě na parkovišti v ul. K.Marxe, Jirkov :
Zákaz stání
Parkování mimo vyhrazené místo
Stání na místě vyhrazeném pro invalidlu jiným vozidlem
Děkuji, s pozdravem E. Š.

P.S. Data ke snímkům, které jsem Vám emailem zaslala samozřejmě mám-jsou uloženy u
fotografií v mobilu, kterým jsem snímky pořizovala a ve správním řízení je ochotně sdělím,
bude-li to potřeba. Ale podle mně nejsou vůbec důležité, protože tyto přestupky byly páchány
každý den v trvání bezmála 5-ti let, čemuž stále jaksi nechcete rozumět.
Poučení o podmínkách přidělování míst pro invalidy zase nezajímá mně, Vás jako MP by
však mělo zajímat parkování na tomto místě a případné zneužívání.
Domnívám se, že těmito věcmi pouze odvádíte pozornost od hlavního problému, abyste
nemusela uznat že MP pochybila, neboť řeší přestupek občana, který jinému toleruje bezmála
5 let.

Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o informaci sděluji, že pokutou nebylo řešeno žádné z výše
uvedených vozidel za uvedené přestupky v dopravě. Informacemi o výsledku správního řízení
městská policie nedisponuje.
V souladu s § 24a odst.3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, obecní policie nejméně
jednou za 3 roky prověřuje, jsou-li údaje zpracovávané obecní policií potřebné k plnění jejích
úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona. Zjistí-li, že tyto údaje nejsou
potřebné k plnění jejích úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona, provede
bez zbytečného odkladu jejich likvidaci. Na základě tohoto zákonného ustanovení Vám
nemohly být údaje poskytnuty za období pěti let.
S pozdravem Bendová
-Bc. Marta Bendová
Městská policie Jirkov
ředitelka
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