Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 21. 1. 2022 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1) Žádám o informaci, proč si nadřízený správním orgán (KÚ Olomouckého kraje)
nedožádal celý spis ke kauze X. Chyběla tam kopie údajného „nezbytného
vysvětlení“, které údajně proběhlo dne X. Dle judikátu Nejvyššího soudu jste se
tím dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
2) Žádám o informaci, kdy byla dvě v žádosti o informace uvedená videa KÚ
Olomouckého kraje dodána (datum), včetně vaší kopie o příjmu videí.
3) Žádám o informaci, na jakém nosiči tato dvě videa byla KÚ Olomouckého kraje
dodána, případně zda byla odeslána elektronicky apod.
4) Žádám o informaci, kdy byly v kauze X učiněny ze strany MěÚ Lipník nad
Bečvou první úřední kroky (datum). Dále žádám o kopii dokladu, který
dokazuje, že vůbec nějaké kroky (úkony) byly provedeny. Máte kopii spisu,
takže touto informací disponujete.
5) Žádám o informaci, proč ze strany KÚ Olomouckého kraje nebylo nijak řešeno
pochybení MěÚ Lipník nad Bečvou. Míním tím pomluvy a nepodložená obvinění
mé osoby ze strany X, který dne X moji osobu křivě pomluvil a dehonestoval
ničím nepodloženými výroky. Vaší povinností bylo přikázat podřízenému
správnímu orgánu, aby konal. Neudělali jste nic. Porušili jste zákon!“
Poskytnutá informace:
Ad 1) Městský úřad Lipník nad Bečvou předložil povinnému subjektu věc k
vyřízení. Povinností správního orgánu prvního stupně je předkládat spisovou
dokumentaci v celém jejím rozsahu, předloženou spisovou dokumentaci
proto považujeme vždy za kompletní.
Ad 2) DVD obsahující předmětná videa byla předložena společně se spisem, a to
dne 20. 1. 2020, přičemž příjem videí se samostatně neeviduje.
Ad 3) Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel předmětná videa na DVD.
Ad 4) První kroky ve věci byly učiněny Městským úřadem Lipník nad Bečvou dne
X. Prvním úkonem pak bylo určení oprávněné úřední osoby, kdy záznam o
tomto zasíláme v příloze.
Ad 5) Povinný subjekt nesdílí názor žadatele, že se Městský úřad Lipník nad
Bečvou dopustil pochybení.
Informaci zpracoval:
Dne 31. 1. 2022, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

