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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších přepisů 

 

 

Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 12. 6. 2020 „Žádost o informace“ 
od - dále 
jen „žadatel“, kdy tento žádal o informaci, cit.: 
 

1) S kým (jméno) bylo hovořeno na Ministerstvu vnitra a s kým bylo diskutováno na této 
instituci poskytování informací pro mne jako zastupitele? 

2) Kdy a kolikrát bylo na Ministerstvo v této věci telefonováno? 

3) Z jakého telefonního čísla? 

4) Přesnou citaci otázky, která byla položena ve výše zmiňované záležitosti Ministerstvu 
vnitra z Vaší strany. 

5) Jakou odpověď jste obdrželi, protože jde o velice závažné rozhodnutí a nebyly mi 
informace v listinné podobě k zastupitelstvu předávány, ač jsem o ně žádal. 

6) Kdo za město v této věci s Ministerstvem vnitra jednal – jmenovitě? 

 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

Ad 1) Konkrétní jméno nemá povinný subjekt k dispozici. Hovořeno bylo s pracovníky 
Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky poskytujícími 
poradenství. 

 

Ad 2) Povinný subjekt nemá povinnost evidovat tuto informaci, proto ji nemá k dispozici. 

 

Ad 3) Hovořeno bylo z telefonního čísla 544 224 336. 

 

 

 



 

 

 

 

Ad 4) Povinný subjekt nemá povinnost evidovat tuto informaci, proto nemá přesnou citaci 
otázky k dispozici. Nicméně povinný subjekt se dotazoval na správnost postupu 
při poskytování podkladových materiálů pro zastupitelstvo zastupitelům. 
 

Ad 5) Povinný subjekt uvádí, že odpověď ministerstva byla žadateli již sdělena dopisem 
vedeným pod č.j.: 389/2020, jehož přílohu tvořily podkladové materiály pro jednání 
zastupitelstva. Žadatel neuvádí pravdivou informaci, když tvrdí, že mu materiály v listinné 
podobě nebyly poskytnuty. 
 

Ad 6) Za povinný subjekt v této věci jednala místostarostka města Mgr. Bc. Petra Kocúrová, 
která připravuje podkladové materiály pro zasedání zastupitelstva města. 

         

 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Petra Kocúrová 

   místostarostka města 

 


