
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7       PSČ : 412 01 
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek   
 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 16.10.2015. 
 
Dotaz žadatele: 
 
Má žádost se vztahuje k 7. Výpisu usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice ze dne 
17.9.2015. V rámci diskuze se MUDr. Štěrba zeptal: 
- chci ze zeptat předsedy KV na osud mého podnětu z 9.6.2015. Strávil jsem na poště 2 hodiny 
čekáním na nicneříkající vyjádření. 
J.Růžička: 
- k vašemu podnětu byl ustanoven pracovní tým, jehož jsem součástí. Ověřuji u různých právníků, zda 
to tak mohu předložit na jednání KV. Jedná se o podněty 4 zastupitelů za ANO. Výsledky všech 
kontrol, provedených ve 2. pololetí 2015, budou předloženy zastupitelům na příštím zasedání ZM dne 
10.12.2015. 
 
Prosím o poskytnutí informace ke shora uvedené odpovědi J. Růžičky: 

a) U jakých právníků je ověřováno a co konkrétně tito právníci ověřují? 
b) Na základě koho rozhodnutí byli vybráni zrovna tito právníci a jestli se jedná o právníky, kteří 

spolupracují s městem Litoměřice i v jiných otázkách? 
c) Zda jsou právní konzultace bezplatné. Jestli nejsou, prosím o zaslání kopií objednávek a faktur 

(pokud už byly vystaveny). 
 
Odpověď žadateli: 
 
V odpověď na žádost ze dne 16.10.2015 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném 
přístupu k informacím, Vám zasíláme elektronickou poštou tyto informace: 
 

a) Předseda KV měl na mysli konzultaci s právním úsekem Kanceláře starosty a tajemníka, MěÚ 
Litoměřice, se kterým konzultoval došlé podněty z pohledu zákona o obcích, občanského 
zákoníku a dalších právních předpisů. 

b) Předseda KV se z titulu své funkce může s žádostmi o pomoc a součinnost obracet na všechny 
zaměstnance MěÚ Litoměřice, tedy i na právní úsek. 

c) Ano, jsou bezplatné, součinnost s výbory zastupitelstva je v náplni práce zaměstnanců 
městského úřadu.  

 
 
 
 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 
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