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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne  15.  10.  2013  obdržel  Úřad  městského  obvodu  Ostrava-Jih  žádost  o  poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů podanou žadatelem Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 
18, Praha 2, PSČ: 120 00 (dále jen žadatel).  V rámci této  žádosti  se žadatel  domáhá 
odpovědi na níže uvedené otázky.

a)  Kdy  (datum)  byla  naše  výzva  doručena  označeným osobám  (starostovi  nebo 
starostce  /  všem  zastupitelům  /  tajemníkovi  či  tajemnici  /  členům  kontrolního 
výboru),
Starostovi městského obvodu Ostrava-Jih byla výzva doručena dne 2. 9. 2013 pod číslem 
jednacím JIH/052038/13/03. Tajemníkovi Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih byla výzva 
dne 2. 9. 2013 pod číslem jednacím JIH/052038/13/01. Členům Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih bude výzva doručena společně s materiálem určeným pro zasedání 
zastupitelstva, které se uskuteční dne 12. 12. 2013 (tj. nejpozději 4. 12. 2013). Členům 
kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih bude výzva doručena k 
jeho zasedání, které se uskuteční před zasedáním zastupitelstva dne 12. 12. 2013

b)  Jméno,  příjmení  a  pracovní  zařazení  osoby,  která  má  na  starosti  doručování 
pošty,
Vzhledem k tomu, že Úřad městského obvodu Ostrava-Jih je vnitřně členěný úřad s cca 
285 zaměstnanci,  je  korespondence  doručována prostřednictvím podatelny sekretariátu 
starosty  a  místostarostů,  sekretariátu  tajemníka  a  sekretariátům  jednotlivých  odborů. 
Zaměstnanci  statutárního  města  Ostravy,  zařazenými  do  Úřadu  městského  obvodu 
Ostrava-Jih, odboru vnitřních věcí na pozici referent podatelny jsou Hana Kupková, Petra 
Kortová a Gabriela Dofková.

c) Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která doručovala naši výzvu,
Podání č.j. JIH/052038/13 převzala podatelna Úřadu městského obvodu dne 2. 9. 2013, 
konkrétně zaměstnankyně Hana Kupková, referent podatelny, která jej téhož dne předala 
sekretariátu starosty. Kopii datové zprávy obdržel rovněž sekretariát tajemníka. Originál i 
kopii pak obdrželi uvedení adresáti 3. 9. 2013. Členům zastupitelstva městského obvodu a 
členům  kontrolního  výboru  zastupitelstva  městského  obvodu  bude  výzva  doručena  v 
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termínech uvedených v odpovědi pod písm a).

d) Informaci,  zda některý orgán obce naši  výzvu projednával,  v kladném případě 
žádáme o zaslání zápisu z takového projednání.
Výzva  bude  projednána  Radou  městského  obvodu  Ostrava-Jih  na  jednání,  které  se 
uskuteční  28.  11.  2013,  kontrolním  výborem  zastupitelstva  městského  obvodu  před 
jednáním zastupitelstva městského obvodu a zastupitelstvem městského obvodu 12. 12. 
2013. O výsledku projednání bude žadatel poté informován bezodkladně.

S pozdravem

Mgr. Petr Mentlík
tajemník

(dokument je podepsán elektronicky)
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