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Poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d)

informačního zákona

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 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“), obdržel dne 03. 06. 2021, sp. zn. MZi-TAJ/10541/2021 žádost

pana XXXXX XXXXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX 1 (dále jen „žadatel“),

Dne 03. 06. 2021 obdržel od žadatele povinný subjekt žádost o poskytnutí informace podle

zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sjednocenou sp. zn:. MZi-TAJ/10541/2021 (když

žádost stejného obsahu, stejný žadatel dne 03. 06. 2021 podal současně i prostřednictvím e-

podatelny, evidováno pod sp. zn. MZi-TAJ/10604/2021 a současně prostřednictví datové

schránky, evidováno pod sp. zn.: MZi- STAR/10539/2021), kterou žadatel formuloval takto:

„V souladu se záklonem 106/1999 Sb., tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1.  Poskytněte dokumenty, upravující „spisovou službu“ Vašeho městského úřadu

2.  Poskytněte informace, kdo je odpovědný za skutečnost, že nejsou řádně evidovány

v informačním systému všechna podání, která jsou úřadu řádně doručena. Poskytněte

plná jména těchto osob a jejich služební zařazení.

3.  Poskytněte podrobné informace, kdo a jak s těmito příchozími zprávami pracuje, jak a

z jakého titulu – oprávnění o nich rozhoduje, uveďte všechna jména osob, která s nimi

takto přicházejí do styku a jaké mají odborné vzdělání. Dále u každé osoby jednotlivě,

poskytněte informaci, jestli mají tyto osoby zkoušku, jako úřední osoby ze Správního

práva u akreditovaného subjektu, u každé takovéto osoby uveďte datum a místo konání

zkoušky, název subjektu, který za zkoušku odpovídá a osobu, která tento „certifikát –

dokument“ o zkoušce vystavila, kdy a kde.

Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
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Povinný subjekt sděluje:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Ad1) Městský úřad Židlochovice, resp. tajemnice Městského úřadu Židlochovice vydala dne

01. 01. 2020 Spisový řád Městského úřadu Židlochovice, který žadateli přikládá v příloze.

Ad2) Povinnému subjektu není známa žádná skutečnost, že nejsou řádně evidovány

v informačním systému všechna podání, která jsou úřadu řádně doručena .

Elektronická pošta je řádným způsobem komunikace, avšak musí splňovat předepsané

náležitosti, stanovené zákonem. V případě, že podatel jakéhokoliv dokumentu není majitelem

uznávaného elektronického podpisu, či datové schránky, je možné podání učinit písemně

prostřednictvím poštovního doručovatele.

Správní orgány (obecně) jsou povinny ze zákona přijímat podání, která jsou učiněna písemně

nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým

podpisem. V případě, že elektronické podání není podepsáno uznávaným elektronickým

podpisem, a není ani do 5 dnů doplněno, nejedná se o podání ve smyslu § 37 správního řádu.

V případě podání vůči správnímu orgánu prostřednictvím elektronického podání, bez

uznávaného elektronického podpisu, má úřad nastavenu automatickou odpověď zaslanou

přímo ze systému tak, aby občan, který podal své podání ( jež nesplňovalo zákonné

požadavky) byl ihned zpětně informován o této skutečnosti. Součástí této automatické

odpovědi je i upozornění, že je potřeba podání buď doplnit uznávaným elektronickým

podpisem, nebo je zde možnost zaslat své podání prostřednictvím poštovních služeb.

Na pouhé dotazy se žádostmi o doplnění výzvy či jiného podání, správnímu orgánu zákon

neumožňuje jakkoli jinak reagovat.

Na úseku podatelny Městského úřadu Židlochovice jsou pracovně zařazeny: XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX – samostatná referentka Odboru vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice;

XXXXX XXXXXX – samostatná referentka – úředník Odboru vnitřní správy Městského úřadu

Židlochovice; XXXXXXXXXX XXXXXXX – samostatná referentka – úředník Odboru vnitřní správy

Městského úřadu Židlochovice.

Ad 3) Příchozí zprávy zpracovávají pracovnice podatelny: XXXXXX XXXXXXXXXXXXX –

samostatná referentka Odboru vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice; XXXXX XXXXXX –

samostatná referentka – úředník Odboru vnitřní správy Městského úřadu Židlochovice;

XXXXXXXXXX XXXXXXX – samostatná referentka – úředník Odboru vnitřní správy Městského

úřadu Židlochovice.

XXXXX XXXXXX – Osvědčení Ministerstva vnitra ČR o vykonání zkoušky zvláštní odborné

způsobilosti, vydáno v Praze dne 02. 08. 2007, číslo osvědčení 800042266 (předseda zkušební

komise – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX – Osvědčení Ministerstva vnitra ČR o vykonání

zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti, vydáno v Praze dne 03. 05. 2018, číslo

osvědčení 800102700 (předseda zkušební komise – podpis nečitelný); XXXXXX XXXXXXXXXXXXX

není na pozici úředník.
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Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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