
Dobrý den, 

z pozice Mob Ostrava-Hrabová Vás žádám o poskytnutí informací v 

souladu s informačním zákonem. 

Zákon č. 106/1999sb. mi umožňuje specifikovat, kam mi máte odpovědět. 

Nesouhlasím se zasláním informací do datové schránky. Odpověď prosím zašlete na 

můj pracovní email:

z OVANETu mi napsal následující: 

Ze zákona musí být úřední deska uložena, nic se tedy nemaže, jen je skryto 

návštěvníkovi. Více informací k problematice Vám sdělí pak  z MMO, 

přeneseně podle jeho pokynů je nastaveno. 

Tato zpráva se týká požadavku 

[T278001SD](https://servicedesk.ovanet.cz/Alvao/Ticket/278001). 

Pro činnost samosprávy potřebuji mít veškeré informace z úřední desky k 

dispozici, protože mám v gesci informace. Odborem IT mi byl zakázán přístup k 

administraci webu, odborovému disku, proto jsem nucen požádat o informace v 

souladu s informačním zákonem. Požadované informace má prokazatelně MMO. 

Požadovaná data MOb Ostrava-Hrabová nemá. 

V souladu se zákonem o poskytování informací Vás žádám o zaslaní všech dokumentů 

a záznamů z úřední desky Mob Ostrava-Hrabová od začátku roku 2019 do 28.2. 2022. 

Z doby před rokem 2019 vše mám. Žádám Vás o všechny dokumenty v takové formě, 

abych si to mohl případně sám párovat z textem dostupným na 

https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/uredni-deska/archive 

Mohu něco upřesnit? 

Děkuji za spolupráci. 

Odesláno z bezpečného [Proton Mailu](https://proton.me/). 
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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 28.02.2023 

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 požadujete poskytnutí informací týkajících se zaslaní všech dokumentů a záznamů z úřední desky 

Úřadu městského obvodu Hrabová od začátku roku 2019 do 28.02.2022 (dále jen „Žádost"). 

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty, kterými jsou 
státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, povinny poskytovat 

informace vztahující se k jejich působnosti. 

V souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád") každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně 
přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední 

desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Z uvedeného vyplývá, že povinný subjekt není tedy oprávněn spravovat údaje zveřejňované na úřední 

desce Městského obvodu Hrabová, který má povahu samostatného územního samosprávného celku. 

Z tohoto důvodu povinný subjekt podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím 

Vaši žádost odkládá, jelikož tyto požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. 

Zároveň Vám doporučujeme obrátit se s dotazem v rozsahu Vaší žádosti přímo na úřad, k jehož 

působnosti se Vámi požadovaná informace vztahuje. V aplikaci úřední deska, která je 

implementovanou součástí publikačního systému PLONE jsou Vámi požadované informace 

přístupné v editačním módu správce úřední desky. 
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Současně si dovolujeme poznamenat, že data zveřejňovaná na úřední desce jsou v souladu se 

zákonem Č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, též evidována v elektronickém systému spisové služby eSPIS, který je ve své 

instanci používán úřadem městského obvodu. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Magistrátu města 

Ostravy podat stížnost dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete 

podat u Magistrátu města Ostravy do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude 

rozhodovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-
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