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Vyjádření k žádosti 0 poskytnutí informací
Vážený pane inženýre,

dne 16. 5. 2018 jsme od Vás obdrželi pod výše uvedeným čj. žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb..
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. (dálejen ..lnf. zákon"), Ve své žádosti jste
se odkazoval k naší odpovědi ze dne 2. 7. 2013. čj. JlH/O40495/13/OPR. na Vaší žádost o informace. Ve
zmíněné odpovědi bylo dle Vašeho tvrzení konstatováno. že Vám nebylo možno poskytnout informaci
týkající se zadání veřejné zakázk) na údržbu veřejné zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih. protože spis
veřejné zakázky se nachází na Policii ČR.
Potéjste požadoval zodpovězení níže uvedených otázek, ke kterým Vám sdělujeme následující:
1) poskytnout mi informace, obsažené v policejní žádosti o součinnost, a to poskytnutím kopie takové
písemnosti,

Písemnost. na kterou odkazujete (Čj. JIH/O4 )495/13/OPR) se bohužel nepodařilo dohledat ani ve fyzické ani
v elektronické podobě. Je nutno podotknou;. že se jedná o 5 let staré materialy. mohlo tedy dojít ke skartaci
těchto materiálů.
Protože nedisponujeme Vaší původní žádostí o informace ani naší odpovědí. nelze zjistítjake čj. měl připis.
kterým byl spisový materiál ve věci veřejné zakázky postoupen na Policii CR. Z tohoto důvodu Vám tedý
požadované materiály nelze poskytnout.
2) poskytnout mi informace, obsažené v listu, se kterým jste spis posílali, a to poskytnutím kopie tohoto
listu,

Viz bod 1.
3) sdělit, kdy Vám policie spis vrátila.
Viz bod 1.
4) sdělit, která instituce kdy panu Sibinskému udělila titul Mgr. a vjakém obora,
Těmito informacemi nedisponujeme.

5) zda doklad o udělení titulu Mgr pan tajemník viděl, aje založen v osobním spisu?
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Pan tajemník tento doklad spravděpodobrostí hraničící sjistotou neviděl. Doklad rovněž nebyl založen
v osobním spisu. neboť v případě pana Mgr. Karla Sibinského se jednalo o výkon volené funkce, nikoliv o
pracovněprávní vztah běžného zaměstnance úřadu.
Děkujeme Vám za Vámi projevený zájem o věci veřejné a o výsledky naší práce.
S pozdravem

Mgr. Martin‘Hojecky
právník
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