Poskytnutí informace dle Zák. č. 106/1999 Sb.
Dobré odpoledne,
k Vašemu dopisu ze dne 22.12.2017 Vám sděluji následující odpovědi na Vaše otázky o poskytnutí
informací podle Zákona č. 106/1999 Sb.:
(Tyto informace byly získány na základě jednání s bývalým starostou a nalezením složky tohoto
případu v archivu)
1. Tomáš Pecina na obce Žďár podal v roce 2008 prostřednictvím svého advokáta návrh na
nařízení exekuce podle výroku pravomocného rozsudku Krajského soudu v Praze z roku 2007
2. důvodem bylo nepodání informací podle výše uvedeného zákona
3. obci byly vyměřeny náklady oprávněného a náklady exekuce, které byly obcí uhrazeny a
exekuce byla tímto zastavena v řádech dnů a tudíž nařízení exekuce nemělo pro obec jiný než
finanční dopad
4. pověřeným exekutorem byl JUDr. Stanislav Pazderka
Tím jsem Vám Vaše dotazy zcela zodpověděl. V případě dalších požadavků si podejte novou žádost a
řádnou cestou.
Děkuji a přeji pěkný den
za Obec Žďár
Jan Süsser
starosta
tel. OÚ: 776 555 520
mobil: 602 136 242
www.obec-zdar.eu
3.1.2018

From: Yekta Uzunoglu [mailto:yekta.uzunoglu@yahoo.com]
Sent: Friday, December 22, 2017 2:27 PM
To: starosta@obec-zdar.eu; info@obec-zdar.eu
Cc: housao@seznam.cz; snajdr.josef@seznam.cz
Subject: Moje podani dle zakona 106 / 1999

Jan Süsser
Žďár-Břehy č.p. 20
294 11 Loukov
starosta@obec-zdar.eu
info@obec-zdar.eu

Vážený pane starosto,
Vážený pane Süssere,

Vaše informace, dle toho co já vím přímo od Vašeho předchůdce a z
internetových stránek - z tehdejší doby - ale i od Moniky Uzunoglu, se
Tomáš Pecina obrátil na Vaši obec s odvoláním na zákon 106 / 1999 Sb.
a Vaše obec - dle pana Housy – mu nestačila poskytnout v zákonné
lhůtě informace a pan Pecina v reakci na to uvalil na Vaši obec exekuci
přesně tak, jak to učinil v případě Karlových Varů! A Vy nyní tvrdíte, že
to není pravda.
Vyzívám Vás opětovně k přezkoumání vámi sdílené informace a sdělení
skutečnosti, o které jsem Vás požádal dle zákona 106 / 1999 Sb.

S pozdravem
MUDr. Yekta Uzunoglu
nar. xxxxxxxxxxx
Brožkova 90
251 65 Ondřejov
tel. xxxxxxxx

