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Výzva k upřesnění žádostí o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane magistře, 

povinný subjekt obdržel Vaše tři podání s názvem „Žádost o poskytnutí informací“, která byla doručena  

do elektronické podatelny povinného subjektu dne 7. 12. 2020. 

 

1. žádost ze dne 7. 12. 2020, 14:22 hodin (evidováno pod č.j. MMOP 136 980/2020) 

2. žádost ze dne 7. 12. 2020, 14:30 hodin (evidováno pod č.j. MMOP 136 983/2020) 

 

Povinný subjekt konstatuje, že obě výše uvedené žádosti jsou totožné. 

 

V souladu s § 14 zák. č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o upřesnění žádosti, neboť z žádosti není zřejmé, jaká 

informace je požadována. Jedná se o upřesnění následujícího: 

 

Příloha č. 1 žádosti, sekce „Oblast personalistika“: 

- Bod 2 – „Plánovaný a skutečný počet zaměstnanců – administrativa v roce 2017, v roce 2018, v roce 

2019 a k 1. 12. 2020.“ – Žádáme o upřesnění slovního spojení „zaměstnanců – administrativa“ 

tak, aby bylo jasně definované, jaké informace požadujete. 

- Bod 3 – „Jmenný seznam zaměstnanců – administrativa do úrovně vedoucího oddělení (od 

statutárního zástup) v rozsahu – titul, jméno, příjmení, rok narození vznik funkce, funkční zařazení.“ - 

Žádáme o upřesnění slovního spojení „zaměstnanců – administrativa“ tak, aby bylo jasně 

definované, jaké informace požadujete. 

Váš dopis zn:       

Ze dne: 7. 12. 2020 (3x) 

Naše značka: MMOP 137035/2020 / 19986/2020/TAJ 

Vyřizuje: Renata Zahradníková 

Pracoviště: Horní nám. 69 

Telefon: 553 756 214 

Fax:  553 756 141 

E-mail: renata.zahradn kova@opava-city.cz 

Datum: 11.12.2020 
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- Bod 7 – „Jmenný seznam veřejných subjektů v rozsahu – název, sídlo, IČO, statutární zástupce, 

zaměření, kontaktní údaje.“ – Žádáme o upřesnění slovního spojení „veřejný subjekt“ tak, aby 

bylo jasně definované, jaké informace požadujete. 

Příloha č. 2 žádosti, sekce „Oblast ekonomika“: 

- Bod 5 – „Průměrný plat (odměna) volených představitelů (rada, zastupitelstvo) a zaměstnanců 

(administrativa) za rok 2017, za roku 2018, za rok 2019 a k 1. 1. 2020, platové poměry členů 

městské policie k 1. 12. 2020.“ – Žádáme o upřesnění slovního spojení „zaměstnanců 

(administrativa)“ tak, aby bylo jasně definované, jaké informace požadujete. 

 

 

3. žádost ze dne 7. 12. 2020, 14:39 hodin (evidováno pod č.j. MMOP 136 978/2020) 

 

V souladu s § 14 zák. č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o upřesnění žádosti, neboť z žádosti není zřejmé, jaká 

informace je požadována. Jedná se o upřesnění následujícího: 

 

V rámci přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 žádosti je u některých dotazů konkrétně uvedeno, že se týkají 

„kraje“ (např. představitelů kraje, v orgánech kraje, rada kraje, zastupitelstvo kraje) – Žádáme o upřesnění, 

zda se všechny dotazy uvedené v příloze č. 1, v příloze č. 2 a v příloze č. 3 týkají kraje a kterého 

konkrétního kraje se týkají. 

 

 

V případě, že žádosti neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí 

žádosti. 

 

 

S pozdravem 

 

JUDr. Tomáš Elis 
tajemník 




