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dne 18.3.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci. Jelikož jsme z
textu žádosti nerozeznali

zda je to žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobo
dném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Pro upřesnění jsme se na Vás 21.3.2
019 obrátili
emailem S dotazem: „Ve Vašem textu však není uvedeno, zdaje chcete získat
z titulu zákona 106/99 Sb.
nebo dle správního řádu.“ Odvětil jste nám téhož dne: „Pokud není zmínka
o 106/1999 sb. v predmetu a ani

obsahu zpravy, tak se to prislusneho zakona netyka, zadost neni v souladu se zakone
m“ Považovali jsme
tedy Váš dotaz za obecný dotaz občana, kdy na odpověď dle správního
řádu máme lhůtu 30
dnů. Po konzultaci s právníkem jsme došli k názoru, že je vhodné Vám
odpovědět v souladu
se zákonem 106/99 Sb., byt’ o tom máme důvodné pochybnosti.
Obrátil jste se na nás s dotazem, který je u nás veden pod č.j. CJ 01516/2
019/taj, ve kterém
požadujete:
Dobrý den,

přiložený dokument prokazatelně vznikl na ÚMOb (počítač tajemní
ka) a

jelikož mi ho zaslal tajemník úřadu, prosím o doložení a pregnantního
vysvětlení jednotlivých bodů.
Charakterní lidé se vyznačují tak, že umí přijmout odpovědnost
za své
jednání/chyby/přešlapy, proto požaduji vysvětlení, abych mohl
s tím
seznamit veřejnost, případně to veřejnosti vysvětlit a předloži
t svou

"obhajobu".
U každého bodu prosím mimojiné o upřesnění, jak věc souvisí s mou
funkcí
radního, o jaké chyby se přesně jednalo a dále prosím doložte
obsah
jednotlivých mailů/odkazů, pokud se jednalo o el. komunikaci.

Dokument je obviněním, proto ho po zveřejnění zároveň předám
kontrolnímu
výboru.

Odpovídáme:
Odpověď na dotaz k 15 přešlapům radního Orkáče je uveden
v sólo pdf souboru. K němu jsou přidány
přílohy dle jednotlivých bodů textu. Ačkoliv se jedná o
poměrně značné množství dokumentů,
musíme Vás upozornit, že počet přešlapů není ještě zdalek
a konečný. Pokud budete dokument

v době podání Vaší
předávat kontrolnímu výboru, bylo by dobré zde zahrnout i další body, které
žádosti ještě úřadu nebyly známy.

ve smyslu
Dovoluji si Vás upozornit, že výše poskytnuté informace jsou osobním údajem
ů, a GDPR, a
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpis
právními předpisy.
proto jste povinen nakládat s touto pouze V souladu s platnými a účinnými

dán příslušný
V případě neoprávněného nakládání s poskytnutými osobními údaji, bude
ochranu osobních
podnět k prošetření orgánům činným V trestním řízení, případně k Úřadu na
údajů.
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