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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 31. 8. 2020 „Žádost o informace“ 
od - dále 
jen „žadatel“, kdy tento žádal o zaslání kopií všech přípisů a žádostí občanů, které zaslali 
na Město Újezd u Brna a na Městský úřad Újezd u Brna a ve kterých žádají, aby tyto přípisy 
byly předány zastupitelstvu města. Žádá - cit.: 

 

1) Kopie těchto žádostí. 
2) Kdy byly předány zastupitelům města a jakou formou? 

3) Které nebyly předány zastupitelům města a proč? 

4) Jak byly tyto žádosti a kým vyřešeny? 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

Všechny žádosti, které byly adresovány zastupitelstvu města a spadaly do jeho pravomoci, 
byly zastupitelstvem města řešeny. Žadatel se však dotazuje na podání, která byla adresována 
Městu Újezd u Brna nebo Městskému úřadu Újezd u Brna s tím, že žadatelé žádají o předání 
zastupitelstvu města - v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, je podání úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. 
Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. 
S ohledem na tuto skutečnost jsou všechna přijatá podání po posouzení jejich obsahu 
přidělována konkrétním osobám, případně orgánům města, které jsou kompetentní k vyřízení 
dané agendy, aniž by se dále evidovalo, komu původně bylo podání určeno.  
 

S pozdravem 

 

 

 

…………………….. 
Ing. Marie Kozáková 

    starostka města 


