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Poskytnutí informací. 

 

 Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

ze dne 24.04.2018 týkající se akce Silniční obchvat města Česká Kamenice a doplňující 

informace k tématu doprava Vám sdělujeme následující informaci: 

 

- město Česká Kamenice nedisponuje takovými informacemi 

 

- město Česká Kamenice nevede takové statistiky 

 

 

 

 

 

 

Jiří Šulc 

vedoucí odboru 
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MĚSTO ČESKÁ KAMENICE  

 

Náměstí Míru 219 

407 21  Česká Kamenice 

 

V České Kamenici dne 24. 4. 2018 

 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 

 

V návaznosti na ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 

následující informace, respektive kopií těchto dokumentů: 

Týkající se akce: Silniční obchvat města Česká Kamenice 

1) Jakými dokumenty disponuje město Česká Kamenice k tématu Silniční obchvat města? Prosíme o výpis. 

2) Pokud je plánován takový obchvat, ve které části města by měl být? 

3) Pokud je plánován takový obchvat, kdy by měla začít jeho stavba? 

4) Pokud je plánován takový obchvat, jaká je plánovaná cena jeho realizace? 

 

Doplňující informace k tématu doprava: 

5) Kolik bylo dopravních nehod v České Kamenici za 2015, 2016, 2017 a v kterých místech jsou nehody 

nejčastěji? 

6) Disponuje město ČK informací, kolik automobilů a kamionů denně projede městem? Pokud ano, prosím 

o poskytnutí informace. 

 

Veškeré informace jsou žádány pro studijní účely Gymnázia ČK. 

Kopie dokumentů preferujeme v elektronické podobě, a to ve formátu či formátech, ve kterých byly vytvořeny, jak 

předpokládá § 4, odst. 3 a odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předání elektronických 

dokumentů předpokládáme e-mailem. Bereme na vědomí, že vydání shora požadované informace může být podmíněno 

uhrazením nákladů dle § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace jsou pro určeny pro jednotlivce, 

občany města Ústí nad Labem, pro osobní potřebu. 

 


