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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 26. 11. 2020 „Žádost o informace“ 
od - dále 
jen „žadatel“, kdy tento žádal o následující informace, cit.: 
 

1) Kdo rozhodl o vymístění a přemístění archivu, popř. spisovny města z 1. patra 

městského úřadu? 

2) Kolik stálo kompletní vybavení kancelářským nábytkem, kobercem a dalším 
zařízením pracovny paní místostarostky Mgr. Bc. Petry Kocúrové na městském úřadě? 
Žádám o rozepsání po jednotlivých položkách s uvedením ceny za každou položku 
vybavení. 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

ad a) 

O přemístění spisovny z 1. patra úřadu rozhodla rada města z velmi závažných důvodů. 
Za nejzásadnější z nich je nutno považovat dosavadní umístění serveru, které porušovalo 
požárně bezpečnostní předpisy (nepodařilo se dohledat žádné dokumenty o povolení umístění 
serveru v 1. místnosti vpravo v 1. patře úřadu, která byla současně užívána jako kancelář). 
Na základě zpracované projektové dokumentace, ke které vydaly souhlasné stanovisko 
Krajská hygienická stanice i Hasičský záchranný sbor, byl server umístěn do zadní části 
místnosti, která byla donedávna užívána jako spisovna, byl opatřen zvukotěsnou stěnou 
a elektronickým protipožárním systémem, a v současné době tak splňuje veškeré právní 
předpisy a závazné normy. Druhým neméně důležitým důvodem pro přemístění spisovny byl 
fakt, že místnost, kde byla původně spisovna umístěna, sloužila v minulosti současně jako 
kancelář matriky, tedy byla hojně navštěvována veřejností, což bylo zcela v rozporu se všemi 
právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.  
 

 

 



 

 

 

 

ad b) 

Kancelářský nábytek stál 129 109 Kč, vysoce zátěžový koberec 24 684 Kč. Žádné jiné 
zařízení pracovny nebylo pořizováno. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 
Ing. Marie Kozáková 

    starostka města 

 

 

 

 


