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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (InfZ) 

 

 

Vážený pane, 

 

dne 21. 10. 2021 jste MěÚ Tanvald požádal o poskytnutí informací těmito otázkami: 

1. Z jakého důvodu nekomunikuje MěÚ Tanvald, respektive Odbor dopravy s občany? 

2. Proč tedy MěU Tanvald, respektive Odbor dopravy nekomunikuje s občany a neodpověděl na 

žádný z e-mailů a zcela je ignoroval? 

3. Považujete toto jednání za správné? 

4. A je toto správný pro klientský přístup a správný úřední postup?  

5. Z jakého důvodu MěÚ Tanvald, respektive Odbor dopravy, úmyslně porušuje platné zákony 

ČR? Z jakého důvodu Měl) Tanvald, respektive Odbor dopravy, úmyslně porušuje platnou 

Listinu základních práv a svobod? 

6. Pro budoucí eventuální jednání a komunikaci se SO žádám o vysvětlení, respektive technické 

doporučení neboli podrobný návod, jak prakticky je možné a proveditelné, se účastnit jednání 

např. 16. 3. 2021 v 9:00 hodin, když dopis občanovi doručíte 17. 3. 2021? 

7. Žádám tedy o vysvětlení, z jakého důvodu není dodržen jednotný přístup a jednotný úřední 

postup ve vyřizování agendy? 

8. Jak je tedy možné, že ve Váš prospěch úkon, zcela účelový, provedete okamžitě a v jiném 

případě ve stejné projednávané záležitosti, opět odbor dopravy činí průtahy v řízení, několik 

týdnů, respektive měsíců? 

9. Žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím, z jakého důvodu nebylo mé žádosti 

vyhověno a proč nebylo odpovězeno? 

10. Sdělte mi prosím kontaktní osobu a kontakt odpovědného zaměstnance pro kontakt s medii?  
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Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací. Z tohoto důvodu Vám na otázky č. 1 až 9 nejsme 

povinni odpovídat. 

 

Odpověď na otázku č. 10: MěÚ Tanvald nemá ustanoveného odpovědného pracovníka pro styk s 

médii. 

 

                  S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

                                  Richard Seidel v.r. 

                                                                             tajemník MěÚ 




