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MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO 

 
 
 

 

 
Dohledání písemnosti 
 
Žádost o informace: 

 
Ve smyslu zákona  č.  106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), žadatel žádá o poskytnutí informací: 

1. Kopie obsahu spisu: Spis.zn: MeUSM/04087/01 a případně kopie navazujících spisů 

v této věci 

2. Dokumenty: vyjádření Me USM/04087/2019 

3. Dále kompletní písemnosti k této věci a odborný komentář k průběhu zpracování 

předmětné úřední záležitosti a písemné odůvodnění zákonnosti zvoleného postupu 

(soulad s příslušnými zákony) 

4. Dále případně úřední písemnosti mimo tuto záležitost týkající se mé osoby připravené k 

doručení  

5. Informaci o tom: jakým způsobem vznikla situace, že 4 osoby zaměstnané na Městském 

úřadě Staré Město nebyly schopny podle uvedené spisové značky dohledat předmětnou 

úřední záležitost a nebyly schopny ani podat informaci, jak předmětnou úřední záležitost 

dohledat nebo který zaměstnanec na Městském úřadě má dostatečné schopnosti 

k tomuto úkonu. 

 

Odpověď 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené dne 30.09.2020 Vám zasíláme 

požadované  informace. 

1. Spis Sp. zn. MeUSM/04087/2019 obsahuje následující dokumenty: 

Sp. zn. MeUSM/04087/2019/01 

Sp. zn. MeUSM/04087/2019/02 

Sp. zn. MeUSM/04087/2019/03- za rok je podáno 0 odvolání. 

2. Dokument je přiložen k odpovědi na žádost 

3. Veškeré písemnosti jsou přiloženy k odpovědi na žádost. 

Dokument s č. j. MeUSM/04087/2019 přišel dne 07.08.2019 7:57:09 do DS Městského 

úřadu Steré Město od Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Dokument byl 

adresovaný na Vás, jež máte adresu trvalého pobytu na náměstí Hrdinů 100, což je 

adresa Městského úřadu Staré Město. Podle §25 odst. 1) zákona 500/2004 Sb., 

správního řádu byla neznámé osobě doručena výzva k vyzvednutí písemnosti veřejnou 

vyhláškou umístěnou na úřední desce úřadu a umožňujícím dálkový přístup. Veřejná 

vyhláška pak byla po 15 dnech doručena Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje. 
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4. Žádné písemnosti určené pro Vás k 12.10.2020 neevidujeme. 

5. Dle popisu zaměstnanců jste v telefonickém rozhovoru žádal o okamžité vyhledání 

dokumentu s číslem MeUSM/04087/2019/01. Nedal jste časový prostor pro vyhledání 

dokumentu a v případě, že se oslovení zaměstnanci dožadovali více informací k řešení 

problému, telefonní hovor jste ukončil. Nebylo tedy pro oslovené zaměstnance možné 

správně identifikovat požadovanou písemnost. 
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