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MACH LEGAL
Lufmkéini kancléř ' law 12mm

Městská část Praha 9

Sokolovská 14/324

180 49 PRAHA 9

datovou schránkou

V Praze dne 22.10.2021

Věc: žádosto ask tn iinformace oumístění do ravního značení ve sm sl zákona č. 361 2000

 

Vážení,

obracíme se na Vás v zastoupení

Na pozemku parc. č. 1207/221 v k.ú. Vysočany se v nedávné době objevilo dopravní značení v podobě

Zákazové značky vjezdu všech vozidel se dvěma dodatkovými tabulkami (k tomu viz foto v příloze, dále

jen .,dopravníznačenf').

Žádáme Vás, jakožto věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 77 a §77a zákona č.

361/2000 Sb., o silničním provozu o poskytnutí informace ohledně dotčeného dopravního značení — zda

je evidováno u příslušného správního úřadu a jakou formou správní činnosti bylo umístěno. Současně

Vás žádáme o specifikaci takové správní činnosti a to tak, aby bylo řízení jednoznačně

identifikovatelné, a to:

- specifikace orgánu, který řízení vede/vedl

- kdy a jak bylo toto řízení zahájeno

- pod jakou spisovou značkou je/bylo řízení vedeno (případně jiným identifikátorem) a

- jakou formou správní činnosti je v dané věci rozhodováno.

Tent dotaz činíme ”ve sm fslu z.č. 10 1999 . svobodném řístu uk' formacím.

 

S pozdravem

]UDr. Tomáš Mach, advokát

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o

Přílohy:

- plná moc

- nákres z katastru nemovitostí

- 2x fotografie dopravní značky pořízené dne 18. 10. 2021

 

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 242 41 474, DiČ; (2224241474, vedena v OR u Městského soudu v Praze. oddíl C, vložka 196512

CZ: Viktora Huga 377/4, Praha S „ Smíchov, CZ—150 00 -- praha@machlegal.eu - Tel: + 420 245 008 552, Fax: +420 245 008 553

SK: Kpt. Nálepku 3, Nové Mesto nad Váhom, SK—915 01 , slovakia©machlegaleu - Tel: +421 650 822 069 (JUDr. Tomáš Mach, advokát)

DE: Weilbergstraíše 123, Kónigswínter, 0553693. — germany©machlegaLeU — Tea: +49 2244 8799630 (JUDr. Tomáš Mach, advokát)

ID DS: 8knee75; bankovní spojení (Fio banka a.s.š: 2500618973/2010, EBAN C26420100000002500618973, BIC (SWIFT) FIOBCZPPXXX


