
                        Magistrát města Ústí nad Labem
                        Kancelář tajemníka 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 499, www.usti-nad-labem.cz

Vaše značka Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum
140404/2012 MM/KT/130427/2013 Mgr. Habrová/1664 30.10.2013

Vážený pane magistře,
dne 15. 10. 2013 jsme obdrželi Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Níže uvádíme 
požadované informace.

a) Vaše výzva byla doručena na podatelnu magistrátu města dne 28. 8. 2013. Podatelna tentýž 
den odeslala výzvu kanceláři primátora, kanceláři tajemníka a odboru kontroly. Dále byla 
výzva předána prostřednictvím odboru kontroly kontrolnímu výboru zastupitelstva města 
(dále jen ZM). Vzhledem k tomu, že 28. 8. 2013 měli zastupitelé již k dispozici materiály na 
jednání zastupitelstva města konaného dne 5. září, nebyla jiná možnost, než nakopírovat 
zastupitelům Vaši výzvu tzv. „na stůl“ v den jednání ZM. Tento způsob se nám nezdál 
vhodný, protože bychom zastupitelům rádi poskytli v souvislosti s Vaší výzvou i další 
informace k danému případu, plynoucí zejména z výsledků nařízené mimořádné kontroly 
projektu ze strany tajemníka magistrátu s cílem zjistit konkrétní pochybení nějaké osoby 
(viz příloha č. 1) – stále probíhá.    

b) Osobami, které mají na starosti doručování pošty, jsou administrativní a spisoví pracovníci 
pracující na podatelně magistrátu. Konkrétně:

Kristina Stibingerová, vedoucí podatelny
Pavla Tomášková, administrativní a spisový pracovník
Pavlína Trněná, administrativní a spisový pracovník
Dana Červinková, administrativní a spisový pracovník

c) Administrativní a spisový pracovník podatelny našeho magistrátu, který Vaši výzvu posílal 
na v bodě a) zmíněné org. jednotky magistrátu, je p. Pavla Tomášková. 

d) Vaší výzvou se prozatím zabýval tajemník magistrátu a kontrolní výbor zastupitelstva 
města. Zápis z jednání kontrolního výboru ZM zasíláme v příloze č. 2. Pouze upozorňujeme, 
že konstatování kontrolního výboru, že Vaši výzvu obdrželi všichni zastupitelé, bylo členy 
kontrolního výboru zřejmě dovozeno z úvodu Vaší výzvy, že zastupitelům byla odeslána již 
rovnou od Vás.

Odpověď na Vaši výzvu nebyla dosud odeslána, neboť chceme v odpovědi uvést již veškeré 
relevantní údaje.

S pozdravem

Mgr. Romana Habrová
vedoucí kanceláře tajemníka
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