
Městský úřad Litoměřice 
Kancelář starosty a tajemníka 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

V návaznosti na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném 
přístupu k informacím, která byla doručena povinnému subjektu elektronickou cestou dne 
7.7.2016, byly žadateli zaslány požadované informace. 
 

Žádost o poskytnutí informace 
s odkazem na zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Předmět žádosti:  
Ve 2. zápisu z jednání Zastupitelstva města Litoměřice (11. 2. 2016), je uvedena tato informace, která 
se vztahuje k přednesené žádosti občana, který nebyl spokojen s vyřízením své žádosti o informace:  

„J. Růžička – občan chtěl poslat šetření z auditu KV a měl celkem 4 otázky, na které mu bylo 
odpovězeno včas. Na jednu z nich, kde požadoval protokol o kontrole, který nebyl schválen KV a ani 
ZM, jsem odpověděl, že není doposud schválen a bude mu poskytnut tedy až poté.“.  

Tímto povinný subjekt žádám o zaslání elektronickou cestou na můj e-mail kopii podané žádosti 
občana, ke které se zápis vztahuje a kopii poskytnutých odpovědí i se zaznamenáním data odeslání.  

Požaduji všechny dokumenty vztahující se k této věci tak, aby se dal udělat ucelený obrázek o tom, 
jak bylo ze strany povinného subjektu odpovídáno a jestli byly dodrženy všechny zákonné lhůty, jak 
tvrdí pan Růžička.  

Zaslané materiály požaduji poslat bez osobních údajů. Odpověď tedy může být anonymizovaná a 
nebude třeba vydávat rozhodnutí o odmítnutí osobních údajů. 

 
 

Odpověď: 
 

Od: "Martina Skoková" <martina.skokova@litomerice.cz> 
Komu: "Radek Löwy" <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Odesláno: 12.7.2016 9:38 
Předmět: žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď 
 

Dobrý den, 
 
děkuji za informaci, v korespondenci pana starosty se mi podařilo dohledat dopis 
občana a následně i spis (byl to jeden ze tří vytipovaných, které jsem vybrala z 
evidence žádostí). 
  
V příloze Vám posílám požadované informace, tak jak dokumenty následovaly: 
  
- 10.08.2015 žádost o informace, 
- 31.08.2015 první stížnost, 
- 01.09.2015 odpověď předsedy KV (zde bohužel nemám e-mail, ale občan v 
následujícím dopise potvrzuje doručení), 
- 02.10.2015 dopis starostovi, druhá stížnost - na neúplné poskytnutí informace, 



- 18.01.2016 e-mail předsedy KV k němuž jako příloha byly zaslány anonymizované 
zápisy KV ze dne 07.12.2015, z nichž pouze ten pana Sarnovského se týká této věci 
(nicméně občanovi byly zaslány všechny, tak Vám je posílám), 
- 23.01.2016 třetí stížnost, 
- 25.01.2016 moje odpověď žadateli + přílohy, 
- 26.01.2016 dopis žadatele panu starostovi (a mně). 
  
Prosím Vás o potvrzení doručení a sdělení zda jste obdržel všechny požadované 
dokumenty. 
    
S pozdravem 
  
Bc. Martina Skoková 
vedoucí Kanceláře starosty a tajemníka 
Městský úřad Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice 
mobil: +420 734 864 144 
pevná: +420 416 916 206 
e-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
url: http://www.litomerice.cz/ 
 

Tento e-mail obsahuje přílohy doručené pomocí technologie IceWarp SmartAttach. 
Soubory ke stažení budou k dispozici do 2016/08/01 (20 dní) a po tomto datu nebudou k 
dispozici. 
 
Odkaz ke stažení 1/10: 10_08_2015_žádost_o_informace.pdf (0,82 MB) 
Odkaz ke stažení 2/10: 31_08_2015_stížnost.pdf (378 kB) 
Odkaz ke stažení 3/10: 01_09_2015_dopis_předsedy KV.pdf (269 kB) 
Odkaz ke stažení 4/10: 02_10_2015_dopis_starostovi.pdf (324 kB) 
Odkaz ke stažení 5/10: 18_01_2016_mail_předseda KV.pdf (239 kB) 
Odkaz ke stažení 6/10: 07_12_2015_zápisy_KV_podnět_Sarnovský.pdf (1,39 MB) 
Odkaz ke stažení 7/10: 07_12_2015_zápisy_KV_ostatní_podněty.pdf (3,20 MB) 
Odkaz ke stažení 8/10: 23_01_2016_stížnost.pdf (0,71 MB) 
Odkaz ke stažení 9/10: 25_01_2016_odpověď_přílohy.pdf (2,29 MB) 
Odkaz ke stažení 10/10: 26_01_2016_dopis_starostovi.pdf (0,70 MB) 
 
Stáhnout vše: 2016-07-12_0938.zip (10,29 MB) 


