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338 08 Zbiroh

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď

Na základě Vaší žádosti ze dne 26. července 2021 o poskytnutí informací v souladu s
ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
sděluji následující.
Váš dotaz směřoval k pořízení kopie petice z roku 2018. Z dostupných materiálů bylo
zjištěno, že se jedná o petici ze dne 31.10.2018, která se týká vystěhování p.
p.
a p.
z bytu č. v bytovém domě na adrese
i
ve Zbirohu. Petice byla na MěÚ Zbiroh doručena dne 7.11.2018 a
dne 14.11.2018 projednána Radou města Zbiroha - viz následující usnesení:
312/18 Rada města projednala doručenou petici ze dne 7.11.2018, na vystěhování rodiny
z bytového domu
•........... ve Zbiroze. Důvodem sepsání
petice je soustavné hrubé jednání a chování příslušníků této rodiny vůči ostatním
nájemníkům bytového domu. RM petici obsah posoudí a ve lhůtě 30 dnů písemně odpoví
tomu, kdo ji podal. Odpověď bude zveřejněna na ÚD.
V příloze Vám zasílám kopii uvedené petice dle požadavku. Petice byla anonymizována v
souladu s příslušným právním předpisem, neboť orgán veřejné správy, kterému je občany
adresována petice, nesmí poskytnout údaje z petičních archů třetím osobám, neboť se jedná
o chráněné osobní údaje občanů, kteří petici podepsali. Pokud tak učiní, jedná v rozporu se
zákonem.

Mgr. Pavel Vlček
tajemník města Zbiroh
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Masarykovo nám. 112
338 08 Zbiroh

Ve Zbiroze dne 31.10.2018

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: Návrh na vystěhování paní________________
číslo

v bytovém domě na adrese 1______

~

___

, 338 08 Zbiroh z důvodu omezování

osobní svobody sousedů.

My, občane Zbiroha podáváme žádost o vystěhovaní paní
___

z výše uvedené adresy.

Důvody žádosti.

1.
2.
3.

bezdůvodné fyzické napadání spoluobčanů včetně nezletilých dětí
hrubé slovní napadání
urážky

Děkujeme
Za občany

338 08 Zbiroh

t

Návrh na vystěhování paní
'
z bytu
číslo . j bytovém domě na adrese - —■
•
. 338 08 Zbiroh. Důvodem je
opakované fyzické napadání spoluobčanů a spolubydlících v uvedeném bytovém domě, hrubé
slovní napadání a soustavné urážky ze strany výše jmenovaných. Vše je opakovaně řešeno
Policií České republiky a následně přestupkovou komisí ve Zbiroze. Situace v bytovém domě
je z tohoto důvodu neúnosná.
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