MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPE ČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
ODBOR DOPRAVY

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 14.5.2013 o poskytnutí informací v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“), obsahující následující požadavky:
1. Sdělení úřední osoby, která využila a poskytla mé osobní údaje třetí osobě, tj. jinému
nepříslušnému správnímu orgánu, konkrétně na Oddělení dopravně správních agend, odboru
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdek-Místek, paní Danuši Tilečkové.
2. Sdělení úřední osoby, která si byla vědoma, že tímto způsobem viz bod 1) jsou mé osobní údaje
využívány a poskytovány.
3. Sdělení počtu zaměstnanců Městského úřadu Hustopeče, od počátku roku 2002 do doby vydání
požadované informace (tj. všech zaměstnanců – bývalých i součastných), s nimiž tento správní
úřad vedl správní řízení, aniž by toto bylo (v kontextu mi zaslané odpovědi Vašeho správního
úřadu), z důvodu podjatosti postoupeno jinému správnímu úřadu.
4. Sdělení počtu zaměstnanců Městského úřadu Hustopeče, od počátku roku 2002 do doby vydání
požadované informace (tj. všech zaměstnanců – bývalých i součastných), s nimiž tento správní
úřad nevedl z důvodu automaticky předpokládané podjatosti správní řízení (v kontextu mi
zaslané odpovědi Vašeho správního úřadu) a tato věc byla postoupena jinému správnímu
úřadu.
5. Sdělení, zda-li Městský úřad Hustopeče, co by správní orgán, v období od počátku roku 2013 do
data poskytnutí informace používal či i nadále používá nějaké metodiky či stanoviska
nadřízeného správního orgánu – Krajského úřadu Jihomoravského kraje, která by se přímo
vztahovala k výkladu § 131 odst. 5 zákona (zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů) a pokud ano, pak žádám o jejich poskytnutí.

Uvádíme následující:
-

K bodu 1. - Mgr. Vendula Janštová – oprávněná úřední osoba
K bodu 2. - Mgr. Dana Prajková – vedoucí odboru dopravy
K bodu 3. - rozhodnutí o odmítnutí
K bodu 4. - rozhodnutí o odmítnutí
K bodu 5. – Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy nepoužíval v období od počátku
roku 2013 do data poskytnutí informace žádné závazné písemné metodiky či
stanoviska nadřízeného správního orgánu – Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
které by se přímo vztahovaly k výkladu ustanovení § 131 odst. 5 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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