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dne 8.3.2019 jsme obdrželi Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací, která je u nás
vedena pod č.j. CJ 01379/2019/taj, ve kterém požadujete:
1. Když jako občan dám na podatelnu dokumenty, které budu adresovat zastupitelstvu,
kdy přesně musí být tato "pošta" jednotlivým zastupitelům předána?

2. Dovolím si příklad. Na podatelnu dám dokumenty dne 7.1. 2019 a požádám o předání
ZMOb Hrabová. Kdy dle příslušného zákona, vyhlášek a interních postupů musí dojit
nejpozději k předání adresátům?
3. Dle jednacího řádu Zastupitelstva MOb Hrabová je za předávání pošty zastupitelstvu
zodpovědný sekretariát starosty, čili můj další dotaz zní... Může podatelna předat
dokumenty někomu jinému než adresátovi, v tomto případě zastupitelům?

"Sekretariát starosty přijímá pro členy zastupitelstva městského obvodu písemnosti a poštu a
zajišťuje jejich odeslání příslušným členům zastupitelstva městského obvodu."

Na žádost odpovídáme:

Adl) S dokumenty je nakládáno dle platného spisového řádu MOb Hrabová. Termín předání
zde není uveden.

Ad2) S dokumenty je nakládáno dle platného spisového řádu MOb Hrabová. Termín předání
zde není uveden.

Ad3) Ve spisovém řádu je uvedeno: „O rozdělování dokumentů jednotlivým zaměstnancům
rozhodují příslušní vedoucí odborů. Podatelna zabezpečuje jejich předání. Rozdělov
ání se
děje ve shodě s organizačním řádem úřadu. Ve sporných případech, pokud není
zpovahy

dokumentu zřejmé, který zaměstnanec je příslušný k jeho vyřízení, rozhodne o příslušno
sti
tajemník úřadu.“

Zřejmě se jedná o podání občana ze 7.1.2019. Žádost obsahovala 3 stejná vyhotovení /bylo
sešito/ s tím, že na všech bylo uvedeno: Úřad MOb Hrabová, odb. stavebně správní. Na
druhém vyhotovení bylo rukou dopsáno: Rada městského obvodu Hrabová a na třetím
dopsáno rukou Zastupitelstvo MOb Hrabová. ÚMOb posuzuje podání podle jeho obsahu.
Předmětné podání ze dne 7.1.2019 bylo plně vkompetenci státní správy (tj. zdejšího
stavebního úřadu), nikoliv samosprávy (tj. rady či zastupitelstva).

Bylo to zapsáno pod jedním číslem jednacím a předáno stavebnímu úřadu — Ing.
Šochmanové kvyřízení. Stavební úřad - Ing. Šochmanová konala, uskutečnila 2 místní

šetření. Praxe v MOb Hrabová je taková, že o všech záležitostech, týkajících se samosprávy,
je informována na svém jednáni RMOb a pakliže to povaha informace vyžaduje, jedná se o
této záležitosti na nejbližším zasedání zastupitelstva MOb. V daném případě, občan podal
správné podání k rukám zastupitelů 27.2.2019, a toto bylo neprodleně distribuováno.
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