
Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. 

Magistrát města Ostravy 

Prokešovo náměstí 8, 

729 30 Ostrava 
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V Ostravě dne 28. 7.2022 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 

o zpřístupnění následujících informaci: 

Vážení, 

1.) Vzhledem že zjevně dochází na Úřadu městského obvodu Stará Bělá Junácká 343/127 

ke korupci, nečinnosti a nepinění základních povinnosti. 

Žádám Magistrát města Ostravy o zodpovězení následujících bodů: 

• Kterému povinnému subjektu směřovat Podnět k prověření postupu obce v souladu 

s § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích? 

• Kterému povinnému subjektu směřovat Podnět k provedení kontroly nad obcí ve 

smyslu § 129 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích? 

Tento podnět se podává přímo na Ministerstvo vnitra 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

Náměstí Hrdinů 1634/3 

14021 Praha 4 ? 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona Č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše 

úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat 

elektronicky na níže uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

S pozdravem, 



Magistrát města Ostravy 
odbor legislativní a právní 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: SMO/499899/22/LPO/  

Sp. zn.: S-SMO/476369/22/LPO/2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 5. 8.2022 
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Pan 

Vážený, 

statutární město Ostrava obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, od žadatele

 ze dne 27.7.2022. 

K předmětné žádosti poskytujeme následující informaci: 

1. K první odrážce uvádíme, že záleží na daném postupu obce a jeho věcného obsahu, který má být 

prověřen. Takový podnět dle svého obsahu, respektive do které kompetence příslušného orgánu spadá, 

se směřuje bud' radě městského obvodu nebo zastupitelstvu městského obvodu v souladu s § 16 odst. 

2 písm. O zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obecně lze 

však říci, že všechny podněty budou posouzeny po jejich přijetí dle svého obsahu a předány 

příslušnému orgánu obce v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona. 

2. K odrážce druhé uvádíme, že subjektem, kterému má být takový podnět podán, je dle § 129 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města 

Ostravy. 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 
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