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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 25.08.2017
Vážený pane
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 25.08.2017 doručena prostřednictvím
podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože vyřízení Vaší
žádosti nebránil nedostatek údajů dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla Vaše žádost
přijata a vyřízena.
Ve své žádosti jste požadoval „sdělení kompletního postupu ÚMČ BS od doby, kdy ÚMČ BS přijal
datovkou dopis adresovaný p. Lastovecké, datum, kdo, kdy komu a zda p. Lastovecká a kdy dopis
do ruky dostala“.
K Vaší žádosti sdělujeme, že Váš dopis byl podatelnou přijat dne 13.06.2017 a ještě téhož dne byl
přidělen sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro věci legislativně-právní a informatiku. V této
souvislosti si dovolujeme uvést, že paní Lastovecká není členkou zastupitelstva městské části Brnostřed, nemá tedy přístup do spisové služby a nemá rovněž v rámci Úřadu přidělenou asistentku.
Ve spisové službě je tak dopis evidován na sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro věci
legislativně-právní a informatiku.
Jelikož jste svůj dopis zaslal též jako přílohu své stížnosti ze dne 22.08.2017, byla o spolupráci
s doručením dopisu pí Lastovecké požádána tajemnice Komise legislativní a organizační RMČ BS,
která disponuje e-mailovým kontaktem na pí Lastoveckou. Dne 24.08.2017 byl proto Váš dopis
zaslán pí Lastovecké.
Pro úplnost si Vás dovolujeme informovat, že jelikož jako adresát Vašeho dopisu byl uveden též
p. Svatopluk Bartík, byl mu dopis předán e-mailem dne 31.08.2017.
Za prodlevu s doručením Vašeho dopisu způsobenou skutečností, že adresáti zprávy nemají přístup
do spisové služby, se Vám tímto omlouváme a uděláme maximum proto, aby k podobnému
pochybení již v budoucnu nedošlo.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

