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Doplnění odpovědi k Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. í06/1999 sb.' ve znění
pozdějších předpisů

A.
Na základě Vaší stíŽnosti na postup při vyřizování Žádosti o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o

svobodném přÍstupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č,.j.lN-22l2013 doplňujeme tímto naši

odpověďze dne 28'8.2013 na základě $ 16a písm.c) a s 16a odst.S zákona č' 106/1999 Sb., ve znění
pozdějŠ ích předpisů, takto:

Poěet doručených písemností od 1.1.2013 do dne podánÍ Vaší Žádosti způsobem, jenŽ byl uplatněn
proti Účastníkovi řízení ve věci zn.MěUKM/029798l2013/06, je jedna, a to ve VaŠem případě z důvodů,

které jsem popsala v poslednÍ odpovědi.

B.

Čast g Vašeho podání se týká stíŽnosti podle $ 175 odst.1 správního řádu. Tato bude řádně prošetřena

a o výsledku budete v zákonné lhůtě informován'

c.
K Vaší Žádosti o informace, uvedené v bodě C, sděluji následující:

odst. 1 -jedna písemnost

odst. 2 - jedna písemnost

odst.3 - 13.8.2013

odst' 4 - Písemnost byla vypravena 1x klasickou poŠtou a 2x se Žádostí o provedení úkonu potřebného

ulín, 1x PČR Dl KroměřÍŽ. Tyto písemnostijsou dosud u Policiek výkonu rozhodnutÍ- 1X PČR oo
ČR, která má pokyn doručovat.
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stfrnost na postr:p pří ryřizovánÍ žádoÉti o iďormacl ve smyslu
ustanoveni $ lóa ods' 1 pÍsm. c) zitl+. ř'. l06|l999 sb., o svobodném
přÍrtupu k informacím, ve znění pozdějších přcdpisů

sížnost proti postupu Mgr. Moniky Dolálrové ve smyslu ust $ 175
odst 1 spnivniho řádu Y sowislosti s posltytnutím rúdajů
neověřeném u žadateli prosff ednietvím telekom unikační sítč

Žádost o poskytnrrti informaco

Á.
Písemnosu "DopÍnění o@ovědi h žMosti o poskytraltI informac{...*, č. j. IN-22/2013'

ze dne 28. 8. 2013, bylo částněně vyhov&ro žedďeli o pos\rlnufi fufonnace.
Infomlace k áilo*ti v bodĚ pr,,fn{Ín - ilPoěet doručx$chptsannost{ (oil r. L 20t3 do

salčasnosti) zgntrsoban, Jeú byl uplahh profr účastrtkovi řlnnl (danÉ*zt p{setmosti
správnín orgfutem - opúvn&zotl tJřz&rt osobau Mgr. Monifrau DoláIrovott ve věei ryic ztt.

MeUKIuí/029798/2013/06)''' hila pcvinnfu s'új*tem pslqefftfl vágně, resp. nebyla
pmkytnutr. Žadatel totiž požadovď počet lakto tloručelýdr 1Íser:nost od l. l. 2013 do dne
poil&rí žádosti nejen u žadatďe, ďe všecb rlčastnÍků řízenÍ, v'e tcterycn vystupuje Mgr.
lVÍonlka Doláková Jaka oprávněná úředni osoba. Povin:rý subj*t však posk5rtl nástedojíď
sdělonÍ' crt.; |' Ttho jsttu duučovati ve Vašem přfiadě jeďerrkre (../ Í'. Nelr e tak bovořit o
p*kytnutÍ informace' \

V případě, že iďourrace nebude povrrrným subjektwr poslryBrutn" podávám rtÍřnort
na portup při vyřizování ž*dogtt o lnfom*c| ntboť povlnný rrrbJekt pÍsemnostÍ a* úls
28. s. 2013 pcskytl žadatsli informaci částočnĚ, auil by bylo o zbytku řádos1i vydáxo
ror hodnutÍ o odmítnu ti jnform aci p oslqytn out-
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B-
stěřovabl je fuiceá osoba- Sttžnoď směřnje ptoti oprávn&ré ÚťďÍú osobě Mgr.

Monice Dolákové, opnívně'lé úřodrrÍ osobě Měsbkého rifutlu Kroměffž, odbonr doprarrně
správrrích *gend.

Z obsahu písannorti é. j. N-2a2013 ze ilne 28, 8. 2013 vyplýrrá' že Mgr. Monika
DolákovÉ porkytov*la osobnÍ Údaje stělřovatels prostřednictvÍm íeltkcmunlkrčnt sítě bez
tohq aby bylo ověřeno komu tyto informace jsou poslgrtovány, nebot' bylo hovořeno s
osobo* bez identiÍihace {dokonce bez uvedonÍ ttl čÍsla, resp. býlo uvpdeno pou'e ?|skryté

ůslol').
Na podkladě výše popsaného podává esřov*el ve srrryslu usbroverú $ 175 odst. l

správního řádtt' *tÍřnost proti postupu Mgr. Moniky Dolákové. StěŽovabl žádá o
vyrcruměrÍ o výsledkr šeťe$Í ao učin&rých opaťerrích

C.
Součroně v sorrladu s usfutovením $ 13 odst l zák. č. !a6Íw99 Sb., c svobodilém

přístrpu kiďormac{m, ve zn&d pordějších předpisů' Vás jako povirrný su$ekt žádtn o
pos$rtrtufi nasleduj ícÍ informace :

Počet doručenýcb pÍsemnostÍ (od 1' 1. 2013 do dne podání řádosti) způsobem,
jenř byl uplatrrěn proti rričastníkovi řÍren#mé osobě (doručení pÍsomro*ti
správnÍm orgánen proltřodnicMm policejnÍho orgám, resp. oprávněnou ilřednÍ
osobou Mgr. Monikou Dolákovou), tedy počet takto doručenýcb písemností od 1.
1. 2013 do dne podánÍ řádotti uejon u řadaŮolg ab všcch účastnÍků řízenÍ, ve
ktrrýcb vystupuje Mgr. Monika Doláková jako oprávněná úředrí osc}a

Počet pÍsemnostÍ' kt*r{ jsou doručov*ny Mgr. Monikou Dolákovou {kdy
adresátem je Íadotel, tedy má osoba) prostřednictvÍm poticejaíhc oryánu v
obdobÍ od 1. 8. 2013 do dne podání řádosti

Datum vypravenÍ přlpadné písemuorti

Jakým rpfuoboro Jo s přÍp*dxou písemnostÍ naloÍeno do dne podáuí táto žádosti

S rlctou


