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Obec Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice

ke sp.zn. nepřiděleno

Brno, 16. 2. 2021

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

vážený pane, vážená paní,
s odkazem na ustanoveni zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ") žádám zdvořile o poskytnutí nás|edujÍcÍch informaci:

-

všech zápisů (nejen usnesení) z Rady a Zastupitelstva Vaší obce z období od roku 2014 do roku 2017, které
se týkají zaváděni měřeni úsekové rychlosti, okamžité rychlosti, dokumentace jízdy na červenou,
vysokorych|ostního váženi vozidel nebo detekce průjezdu nákladních vozidel v obvodu vaší obce, včetně
případných souvisejÍcÍch příloh zápisů;

-

případné zápisy z jiných orgánů obce od roku 2014 do roku 2017, kde se touto otázkou orgány obce zabývaly
(např. dopravní komise);

-

prezentace nebo jiné informační dokumenty o uvedených zařÍzenich prezentované nebo doručené Vaší obci
v letech 2014 až 2017, zejména případné prezentace Ing. Ludvika Fajgary nebo jiného zástupce města Říčany
z roku 2016, pokud se ve Vaši obci uskutečnily;

-

nabídku města Říčany obcím na spolupráci v této oblasti z let 2014 až 2017;

-

projektové listy z let 2015 nebo 2016 s definicemi úseků nebo míst, na kterých bylo zamýšleno uvedená
zařIzení instalovat, případně jiné dokumenty, ze kterých tento záměr vyplýval (mapky urrňstění, které byly
předmětem posuzováni ze strany Vaši obce apod.);

-

záznamy o případných předběžných konzultacIch nebo prezentacích uskutečněných o těchto záležitostech
v letech 2014 až 2018 s možnými dodavateli uvedených zařIzenI, např. společnostmi AŽD, camea, Cd
Telematika, GEMOS atd., případné studie zpracované těmito dodavateli;

žádost podává:

Odpověď prosím zašlete elektronicky do datové schránky žadatele

případě dotazů nebo požadavků

na doplnění mě prosím neváhejte kontaktovat mailem na adrese
Trvám na tom, aby mi byla informace poskytnuta iv případě, pokud jste již dříve na obdobnou žádost odpovídali
jinému žadateli.
S úctou
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