Městský úřad Strakonice
Odbor vnitřních věcí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
Váš dopis zn.:
Ze dne:

5.9.2022

Naše č. j.:
Sp. zn.:

MUST/037205/2022/VV/Ko
SZ MUST/037205/2022/1

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Jan Kotrba
383 700 202
jan.kotrba@mu-st.cz

Datum:
Vypraveno:

15.9.2022

Eurobillboard Group s. r. o.
xxxxxx
5. května 137/152
373 72 Lišov

Sdělení
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů,
Vážen xxxxxxxx,
k předmětné věci přistupujeme jako k nálezu dle § 1 051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Jako nález věc označil starosta města Strakonice, zároveň
oznamujeme, že žádný výzva zaslána nebyla, jelikož dosud neznáme vlastníka věci.
Pokud prokážete, že jde o Vaši věc, je možné si vyzvednout věci následujícím postupem, který je
zveřejněn na webových stránkách města Strakonice - https://www.strakonice.eu/de/node/11997.
Prosím, domluvte se s pracovníky podatelny na konkrétním termínu.
Zároveň Vás chceme upozornit, že město Strakonice vydá věci po prokázání vlastnického práva a proti
úhradě nákladů, která vznikla s nálezem věci.
Vyčíslení nákladů samozřejmě poskytneme následně, ke konkrétní věci (v případě prokázání vlastnického
práva). Obecně však mohu sdělit, že např. úhrada nákladů za úschovu věci byla stanovena usnesením
Rady města Strakonice č. 1511/2021 ze dne 31.03.2021 ve výši 81 Kč/den, dále pak případně - dle
účelně
vynaložených
nákladů.
Současně Vás informujeme, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vaší žádosti shora
specifikované žádosti o poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše
adresní a identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší
informace
o
zpracování
osobních
údajů
naleznete
na
webových
stránkách
http://www.strakonice.eu/gdpr.
S pozdravem
Bc. Štěpánka Mošovská
vedoucí odboru vnitřních věcí
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