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o poskytnutí infoľmace dle zákona 106/1999 Sb.

Yáňený pane'

ĺa zák|adé VašíŽádosti o poskýnutí infoľmace podle zélkona č,. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znénípozdějších předpisů, (dále jen ,,zák. ě. 10611999 Sb.") Vám
s ohledem na ustanovení zźk. č,. 10611999 Sb. sděluji, že nenÍjasné, komu je žádost o podání
informace adresovtĺna a kdo má na ni odpovědět. Prosím, přijměte tedy tuto odpověď
z úrovně vedoucího pracovníka, který za chod městského úřadu dle zfüona o obcích
odpovídá, tj. tajemnice městského uřadu.
Pokud Vám bylo odpovězeno na předchozí Vaši Žádost o infoľmaci či činnost zastupitelského
orgánu zjakékoli úrovně, bylo dle výše uvedeného odpovězeno správně, neboť je na
rozhodnutí tajemnice či starostĘ, komu daný úkol dle organizaěního řádu přidělí, vjakém
rozsahu či obsahu nďídí podat infoľmaci a zda si vyhľadípľávo podpisu. o pravomocech
vyÍizovźnípoŽadavků občanů,otganizaci, či jiných úkolech hovoří organizačnířád města,
kteľý je veřejně přístupný na webových stľankách města. Současně se dodává, Že zastupitelské
orgány o činnosti jednotliqých organizačníchsložek jsou informoviĺny dle zákona, i pruběžně
na zźikladě jejich požadavku, ale současně kaŽdođenně,neboť za činnost organizaěních celků
městského uřadu je odpovědná těmto oľgĺínům
staĺostka, místostaľosta města a tajemnice
úřadu. Dodané poŽadavky výše uvedených subjektů jsou všechny předkládĺíny příslušným
zastupitelským oľganům města, které ľozhodují, jak se má poŽadavek vyřešit. Zde se dodává,
Že je na ľozhodujícímorgánu, jaké stanovisko přijme lzda se vyhoví, či zamítnel, coŽ nemusí
byt na zź./r.lađěpovinně zveřejňovaných infoľmací pak jasně patrné, podrobnosti pak vyplývají
ze zápisu, kteý je nedílnou součástízveřejňované informace. Úřad ale nenese odpovědnost za
rozhodnutí toho kterého orgĺínuv konkĺétnívěci.

V části žádosti, kteľá se týká infoľmace z Usnesení Rady města odolęna Voda, sděluji,

Že bod

4.I Zápisu z RM je jednoznačný jak v tom, ,,kdy bude akce pľovedena", tak i ,,kým". Sice
chápu, že Yám nemusí být zápis zcela pochopitelný, ale z Usnesení vyplývá, že RM se
usnesla, že oprava odvodnění chodníku bude vykonána Technickými službami města odolena
Voda. Je stanoveno i kdo má věc pľovést, a to vedoucím Technických sluŽeb města odolena
Voda. Zaiłto akci odpovídá vedoucí tohoto organizačĺíhocelku.

Č. i'

oĺ -lzsł-l/20l7 lT AJ (Do)

Abych vysvětlila, co je zásobník prací ajak je řešen, sděluji, že tento zásobník pľacíje souhrn
úkolůaptaci, kteľým se stanovují pľáce na údľžběměstského majetku' od údľžbyvozovek,
chodníků, provádění űđržbypaľkůa lesů, po opravy budov, ręvize jejich technických částí
apod. a dle zĺíkonači technickými normami nebo podmínkami na určitý füon ve stanovených
lhůtách jsou pľacovníkytechnických služeb pak prováđěny.S ohledem na Vaši žádost, jsem
po dohodě s paní staľostkou dala opľavě prioľitní pľovedení a sděluji Vám, že bude pľovedena
nejpozději do konce května tohoto roku.
Mtzí mé, Že j ste žádali o opravu chodníku j iž od roku 2013 a vždy bezvýsledně, nicméně nyní
Vám slibuji,žev daném termínu bude již chodník opľaven.
S přátelským pozdravem
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