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Magistrát města Ostrava

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dá-
le jen .Jnfž"),

žádám

o poskytnutí následujících informací:

1) V kolika správních řízeních zahájených Magistrátem města Ostrava byla jako soudní
znalec přibrána _ I, a to jednotlivě v letech 2017, 2018 a 2019?

2) Jaká částka jí byla za vypracování znaleckých posudků v jednotlivých letech vyplace-
na?



Magistrát města Ostravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:

E-mail:

Datum: 22.4.2020

Sdělení o prodloužení lhůty

Magistrátu města Ostravy byla dne 8. 4. 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace týkající se počtu
správních řízení zaháicných Magistrátem mčsta Ostravy, v niehž byla jako soudní znalce přibrána

a to jednotlivě v leteeh 2017, 2018 a 2019, a dále týkaj ící se částky za vypracování
znaleckých posudků v jednotlivých letech, která jí měla být vyplacena.

Dle ust. § 14 odst. 5 písmo d) zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon Č. 106/1999 Sb."), povinný subjekt posoudí žádost a poskytne
informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše žádost se vztahuje k působnosti celého zdejšího úřadu napříč všemi
odbory, které jsou oprávněny vést správní řízení, musí dojít k vyhledání požadovaných informací u všech
takových složek zdejšího úřadu. S tím je rovnčž spojena skutečnost, že je nutné vyhledat požadované
informace také v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost.

Dle ust. § 14 odst. 7 písm. a), e) zákona Č. 106/1999 Sb. může povinný subjekt lhůtu pro poskytnutí
informace podle odstavce 5 písm. d) prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými
důvody mj jsou: vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené
od úřadovny vyřizující žádost; konzultace mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají
závažný zájem na předmětu žádosti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vám sdělujeme, že za účelem poskytnutí relevantní informace
byla lhůta k vyřízení Vaší žádosti dle ust. § 14 odst. 7 písm. a), c) zákona č. lO6/1999 Sb. prodloužena
o deset dní.
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Magistrát města Ostravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp. zn.:

E-mail:

l
Vyfizuje:
Telefon:

Datum: 29.4.2020

Odpověď na žádost o informace

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, obdržel dne 8. 4. 2020 Vaši žádost
o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, tohoto znění:

ři7t'"ú'h zahájených Magistrátem města Ostrava byla jako soudní znalec přibrána
a to jednotlivě v letech 2017,2018 a 2019?

2) Jaká částka jí byla za vypracování znaleckých posudků vjednotlivých letech vyplacena?"

K Vaší žádosti Vám po projednání s ostatními odbory zdejšího úřadu oprávněnými vést správní řízení
sdělujeme následující:

K bodu 1
Znalkyně nebyla Magistrátem města Ostravy v letech 2017, 2018 a 2019 přibrána
jako znalec v žádném správním řízení vedeném tímto úřadem.

nebyla v letech 2017,2018 a 2019 vyplacena žádná částka za vypracování
znaleckých posudků.
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