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Výzva dotčeným osobám k vyjádření se k žádosti o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 10. 11. 2021 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o poskytnutí informace,
vedenou pod č. j.: KUOK 114357/2021, ve které žadatel požaduje „kopie veškerých
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaných v r. 2020 a r. 2021 ve věci
námitky podjatosti (ust. § 14 správního řádu) vůči primátorovi Statutárního města Přerov,
tajemníkovi nebo jiným zaměstnancům Magistrátu města Přerova.“
Požadované informace zamýšlíme v souladu s ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout
v anonymizované podobě.
Vzhledem k tomu, že informace obsahují velké množství (více než 30) dotčených osob,
zveřejňujeme výzvu dotčeným osobám prostřednictvím úřední desky.
Tímto všem dotčeným osobám sdělujeme, že ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na podanou žádost o
informace reagovat. Pokud tohoto svého práva využijete, učiňte tak bezodkladně.
S ohledem na povahu postupu a na lhůtu pro vyřízení žádosti podle zákona o svobodném
přístupu k informacím můžete Vaše sdělení zaslat také prostřednictvím e-mailové zprávy
bez uznávaného elektronického podpisu na elektronickou adresu podatelny: posta@krolomoucky.cz nebo do datové schránky ID: qiabfmf.
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