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Poskytnutí informace

Vážený žadateli,

v předboji dne 06.12.2021

k Vaší žádosti ze dne 22. 10. 2021 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,JnfZ") Vám
sdělujeme následující:

ad l)
ad2 a3)
ad4, 5 a6)

ad 7)
ad 8)
ad 9)
ad 10)
ad 11)
ad 12)
ad 13)
ad 14)
ad 15)

ad 16).
ad 17)

ad 18)

ad 19)
ad 20)

ad 21)
ad 22)

510 výtisků, tisk prováděly: Michaela Langová, Ivana Podracká
1909,44 KČ (náklady na tisk a papír jsou fakturovány společně)
Obec má svým občanům zajišt'ovat v souladu s místními podmínkami
informace o činnosti a životě v obci. Může tak činit například pomocí tištěného
periodika a z právních předpisů plyne povinnost poskytovat informace na
základě rovného přístupu, takže se občané nerozlišují.
492
Barbora Soběslavská, 1476,- KČ
Každý, kdo projeví zájem. ,
viz příloha (požadované kopie dokumentů)
viz příloha ,,11 radary schválení"
pozitivní
ano, Zkušenosti Obecní policie Líbeznice a obcí Líbeznice a Bašt'
.GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., IČ: 24132098, sídlo: Hálova 47/12,,
Satalice, 190 15 Praha 9
SYDO Traffic SCAN
příslušné správní orgány, a pokud to bude v souladu s platnými právními
předpisy, v příslušném rozsahu kdokoli další
fotografie, videa, statistiky průjezdnosti, kategorizace vozidel a vyhodnocení
statistických dat
.
v souladu s platnými právními předpisy, např. jako podklad pro dopravní
opatření



ad 23)
ad 24) viz reakce ad 11), z níž je patrné, kdo pro radary hlasoval, s tím, že podněty

dávají rovněž různí občané

S pozdravem

A4>>C

Pavla Příšovská
starostka ,

m',, """) '
'H|avní j l3, pŤecjt)c'j ,

?5fj 7') Koielice u praný
-'"l -'


