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CSPSD/130/000188/2020
27.1.2020

Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 7 písm.
c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane
dne 12.1.2020 obdrželo Centrum služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSPSD“) Vaši žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve věci registračních značek vyřazených z registrů pro silniční
vozidla a určených k likvidaci.
Vzhledem k tomu, že k vyřízení Vaší žádosti je nezbytná konzultace s jiným povinným subjektem –
Ministerstvem dopravy České republiky, které má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, prodlužuje
CSPSD podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní, tj. do 6.2.2020.

S pozdravem

Ing. Lenka Zborníková
ředitelka

Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 70898219, DIČ:CZ70898219
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