
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 

Vážení, 
obracím se na Vás ve věci dotazu dle zák. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu 
k informacím. 

Mé dotazy zní: 

1. Eviduje váš úřad žádosti o poskytnutí informace, které jsou podány ve smyslu zákona 
106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, i dle subjektu, který žádost poda'? 
Popřípadě, jestli se váš úřad dokáže procházet žádosti o poskytnutí informace dle 
subjektu, který žádost podal? 

2. Jestli váš úřad eviduje, či dokáže procházet žádosti o poskytnutí informace, ve smyslu 
dotazu č. 1 této žádosti, kolik jich eviduje od subjektů: 

a. Virtuální provozovatel, z.s.
b. PECKY INTERNATIONAL s.r.o. (Dříve MikeJePan s.r.o.) 
c. PECKY ONLINE s.r.o. 
d. ARROGANT s.r.o.
e. iPohodář s.r.o. 
f. Pomáháme a chráníme, s.r.o.
g Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ 
h. Spolek rozhořčených občanů 
i. Superporučovatel.cz, s.r.o. 
j. www.seznam.sex s.r.o.
k. KRÁTÍME DANĚ A KRADEME DPH, z.s. 
I. ZELENÁ 420 BABA s.r.o. 
m. FLEET Control, s.r.o.
n. CZT Velké Hamry s.r.o. 

a 

o. KARLŮV MOST spol. s r.o. 
p. METSAN, s.r.o. 
q. Limosky.cz s.r.o.
r SYNOPRO, s.r.o. 

3. Jestli váš úřad neeviduje, či nedokáže procházet žádosti o poskytnutí informace, ve 
smyslu dotazu č. 1 této žádosti, tak kolik váš úřad eviduje žádostí o poskytnutí 
informace v kalendářním roce 2021? 

Požadované mi prosím zašlete ve formě PDF na e-mail

S pozdravem 

Dne: 14. Března 2022 

Podpis: 



Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 
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Poskytnutí informací 
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Magistrát města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 14.03.2022 Vaši žádost o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané žádosti bylo požadováno poskytnutí následujících 

informací: 

„ 1. Eviduje váš úřad žádosti o poskytnutí informace, které jsou podány ve smyslu zákona 106/1999 Sb. O 

svobodném přístupu k informacím, i dle subjektu, který žádost podal? Popřípadě, jestli se váš úřad dokáže 

procházet žádosti o poskytnutí informace dle subjektu, který žádost podal? 

2. Jestli váš úřad eviduje, či dokáže procházet žádosti o poskytnutí informace, ve smyslu dotazu Č. 1 této 

žádosti, kolik jich eviduje od subjektů: a. Virtuální provozovatel, z.s. (  

b. PECKY INTERNA TIONAL s. r. o.  (Dříve MikeJePan s. r. o.) 

c. PECKY ONLINE s. r. o. 

d. ARROGANT s. r. o. 

e. iPohodář s. r. o.  

f. Pomáháme a chráníme, s. r. o. 

g. Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ 
h. Spolek rozhořčených občanů 

i. Superporučovatel. cz, s. r. o. 

j. www. seznam. sex s. r. o. 
k. KRA TIME DANĚ A KRADEME DPH, z. s. 

1. ZELENÁ 420 BÁBA s. r. o. 

m. FLEET Control, s. r. o. 

n. CZT Velké Hamry s. r. o.  o 
o. KARL UV MOST spol. s r. o. 

p. METSAN, s. r. o.  

q. Limosky. cz s. r. o. (

r. SYNOPRO, s. r. o. ) 

3. Jestli váš úřad neeviduje, či nedokáže procházet žádosti o poskytnutí informace, ve smyslu dotazu Č. 1 této 
žádosti, tak kolik váš úřad eviduje žádostí o poskytnutí informace v kalendářním roce 2021? "; (dále jen 
„žádost"). 
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V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje povinný subjekt 

k výše uvedené žádosti následující informace: 

K dotazu č. 1: 

Povinný subjekt eviduje žádosti také podle subjektu, který žádost podal. 

K dotazu č. 2: 

a. Virtuální provozovatel, z.s. (  - 0 žádostí, 

b. PECKY INTERNATIONAL s.r.o.  (Dříve MikeJePan s.r.o.) -3 žádosti, 

c. PECKY ONLINE s.r.o.  - 0 žádostí, 

d. ARROGANT s.r.o. - 0 žádostí, 

e. iPohodář s.r.o. - 0 žádostí, 

f. Pomáháme a chráníme, s.r.o.  - 0 žádostí, 

g. Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ  - 1 žádost, 

h. Spolek rozhořčených občanů  - 0 žádostí, 

i. Superporučovatel.cz, s.r.o.  - 2 žádosti, 

j. www.seznam.sex s.r.o.  - 0 žádostí, 

k. KRATIME DANE A KRADEME DPH, z.s.  -0 žádostí, 

1. ZELENA 420 BABA s.r.o.  - 0 žádostí, 

m. FLEET Control, s.r.o. - 28 žádostí, 

n. CZT Velké Hamry s.r.o.  - 0 žádostí, 
o 

o. KARLUV MOST spol. s r.o.  - 0 žádostí, 

p. METSAN, s.r.o.  - 0 žádostí, 

a. 

Limosky.cz s.r.o. - 0 žádostí, 

r. SYNOPRO, s.r.o. - 0 žádostí. 

K dotazu Č. 3: 

Přestože, s ohledem na výše uvedené, nevznikla povinnému subjektu povinnost poskytnout informaci 

požadovanou v dotazu č. 3 Vaší žádosti, povinný subjekt pro úpinost sděluje, že v roce 2021 přijal celkem 169 

žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

S pozdravem 

elektronicky podepsáno 
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