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Vec: Odpoveď - Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: nadchod pri Palme
Mestská časť xxxxx - Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods.
1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) obdržala dňa 19.9.2016 žiadosť Petra
Neriho, bytom Ondrej ská 2, xxxxx xxxxx o poskytnutie týchto informácií:
1. týmto na základe zákona č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám žiada Mestskú
časť xxxxx - Nové Mesto ako povinnú osobu o zaslanie informácie či má nadchod pre
chodcov medzi Račianskou a Podnikovou ulicou pri fabrike Palma v správe MČ xxxxx Nové Mesto ?
2. Aké opatrenia pre zachovanie schodnosti a v prospech bezpečnosti chodcov zrealizovala MČ
v období medzi 8.6.2016 a 19.9.2016? (každé opatrenie prosím uviesť s dátumom)
3. Aké stavebné a bezpečnostné opatrenia plánuje MČ zrealizovať v priebehu roku 2016 a 2017?
Úrad v rozsahu a spôsobom uvedeným v ustanovení § 16 zákona o slobode informácií sprístupňuje
požadovanú informáciu v bode 1 - 3 . O sprístupnení týchto informácií si úrad vyhotovil rozhodnutie
zápisom do spisu
1., MČ xxxxx - Nové Mesto má nadchod - lávku pre peších medzi Račianskou
a Podnikovou ulicou pri fabrike Palma v správe .
2., 8.9.2016 obhliadka lávky pre peších
12.9.2016 návrh správcu na uzavretie lávky pre chodcov
13.9.2016 objednávka na hlavnú prehliadku lávky na podpis k starostovi
21.9.2016 podpísaná objednávka
1., MČ bude brať do úvahy záver hlavnej obhliadky lávky, na základe záveru bude plánovať
budúce stavebné a bezpečnostné opatrenia.
S pozdravom

MESTSKÁ ČASÍ xxxxx-NOVÍ Ifóu)
Miestny úrad xxxxx
lunácka 1, 832 91 xxxxx

2

-

-

Ing. Mgr. Ľubomír Baník
prednosta MÚ BANM
Na vedomie: MU BANM - oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
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