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Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Adresát : Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Žadatel :

Dnešního dne 6.6.2018 v 8:05 hod. jsem navštívil kancelář Správy hřbitova, Závodní 78, 703 00

Ostrava — Vítkovice. Účelem návštěvy bylo sjednat smlouvu na prodloužení doby hrobového místa a

současně zaplatit. Na dveřích kanceláře však byla cedule, že se neúřaduje z důvodu nemoci úřednice,

Současně jsem potkal člověka. který stoupal po schodech ( asi nějakého vedoucího ) do své kanceláře

(?). Po dotazu proč je zavřeno a zda je schopný zajistit náhradu za nemocnou zaměstnankyni jsem

byl ujištčn, že se nic neděje. Když je nemocná, tak je nemocná. Zjeho výrazu & vyjádření tváře jsem

vycítil pohrdání a vyjádření „. občanejdi do řiti ajájsem tady pánem „ . Tak jsem podle doporučení

napsané na ceduli odjel do hlavní kanceláře firmy Concordia spol. s r.o. na ulici Prokopa Velikého.

Tam jsem byl opět ( sice slušně ) nějakou sekretářkou poslán do řiti.

 

Tak se Vás vážený pane starosto ( sociální demokrate ) ptám podle zákona o svobodném

přístupu k informacím, zda firma která Vám poskytuje služby náhodou není zadarmo drahá ?

Vy socani se všichni divíte, žejste dopadli na pysk . Tak se nedivte ajak tak budete dál pokračovat

dopadnete ještě hůře k radosti většiny národa.

Dále žádám 0 sdělení kdo mi nahradí náklady na cestu ( pohonné hmoty ) ?

Závěrem je vidět nevyvratitelnou skutečnost. že kde vládne socan je velký problém. Nemáte třeba

nějaký tichý podíl ve společnosti ??

A pokud nebude tento problém nadstandardně pro mou osobu vyřešen očekávejte před komunálními

volbami tvrdé seznámení veřejnosti. jak to tam ve Vítkovicích řídíte. Je spousta možnosti jak můj

příběh zmedializovat.

A stydím se. že jsem téměř 30 let byl občanem Vítkovic a dnes tomuto obvodu vládne sociální

demokrat.

O dané věci jsem dnes informoval ráno paní-která mi potvrdila, že o nemoci pracovnice

nic neví. To je jen další důkaz. že firma Concordia spol. s r.o. má sociální demokraty ve Vítkovicích

na háku a řídí se heslem ,. občane polib nám prdel se souhlasem socanů z Vítkovic „

Děkuji.

Dne 6.6.201Á
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Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106I1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Adresát : Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Žadatel :
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Dnešního dne 6.6.2018 v 8:05 hod. jsem navštívil kancelář Správy hřbitova, Závodní 78. 703 00

Ostrava — Vitkovice. Účelem návštěvy bylo sjednat smlouvu na prodloužení doby hrobového místa a

současně zaplatit. Na dveřích kanceláře však byla cedule, že se neúřaduje z důvodu nemoci úřednice.

Současnějsem potkal člověka, který stoupal po schodech ( asi nějakého vedoucího ) do své kanceláře

(?). Po dotazu proč je zavřeno a zda je schopný zajistit náhradu za nemocnou zaměstnankyni jsem

byl ujištěn. že se nic neděje. Kdyžje nemocná, tak je nemocná. Zjeho výrazu a vyjádření tváře jsem

vycítil pohrdání a vyjádření „ občane jdi do řiti ajájsem tady pánem . Tak jsem podle doporučení

napsané na ceduli odjel do hlavní kanceláře firmy Concordia spol. s r.o. na ulici Prokopa Velikého.

Tam jsem byl opět ( sice slušně ) nějakou sekretářkou poslán do řiti.

Tak se Vás vážený pane starosto ( sociální demokrate ) ptám podle zákona o svobodném

přístupu k informacím, zda firma která Vám poskytuje služby náhodou není zadarmo drahá ?

Vy socani se všichni divíte. že jste dopadli na pysk . Tak se nedivte ajak tak budete dál pokračovat,

dopadnete ještě hůře k radosti většiny národa.

Dále žádám o sdělení kdo mi nahradí náklady na cestu ( pohonné hmoty ) ?

Závěrem je vidět nevyvratitelnou skutečnost. že kde vládne socan je velký problém. Nemáte třeba

nějaký tichý podíl ve společnosti ??

A pokud nebude tento problem nadstandardně pro mou osobu vyřešen očekávejte před komunálními

volbami tvrdě seznámení veřejnosti. jak to tam ve Vítkovicích řídíte. Je spousta možnosti jak můj

příběh zmedializovat.

A stydím se. že jsem téměř 30 let byl občanem Vítkovic a dnes tomuto obvodu vládne sociální

demokrat.

O dané věci jsem dnes informoval ráno pani- která mi potvrdila, že o nemoci pracovnice

nic neví. To jejen další důkaz, že firma Concordia spol. s r.o. má sociální demokraty ve Vítkovicích

na háku a řídí se heslem občane polib nám prdel se souhlasem socanů z Vítkovic „

Děkuji.

Dne 6.6.2018

 



Statutární město Ostrava

městský obvod Vítkovice

starosta

 

Vaše značkat

   

Ze dne: 2018-06-06

C, j.. VITK/10480/18/KS

Sp, zn; VITK/10479/18/3
\

Vyřizuje:
\

Telefon:

Fax:

E-mail:
l

Datum: 2018-06-12

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

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — VYZVA

V návaznosti na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů která byla učiněna elektronicky do datové

schránky úřadu dne 6. června 2018 Vás vyzývá m e v souladu s § 14 zákona Č. 106/1999 Sb.. ve

znění pozdějších předpisů k upřesnění podané Žádosti, nebot“ forma vznešených dotazu naplňuje

znaky tzv. „řečnických otézek". Z podané žádosti není jednoznačně zřejmě. jaká případně jako

informace jsou požadovány.

Pokud nebude podaná žádost ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy upřesněno. Žádost se

odloží.

 



(RČ Statutární město Ostrava

' ' * v Uřad městského obvodu Vítkovice

2; Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice 703 00
  

 

Čj.: VITK/l4056/18/KS. Ostrava-Vítkovice. dne 10.08.2018

Spis. zn.: S-VITK/10479/18/4

ROZHODNUTÍ

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice. odbor komunálních služeb, jako věcně

příslušný orgán povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. l zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

k informacím. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „povinný subjekt“). ve věci žádosti o poskytnutí

informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpi „ , , , , . , „ . 1

(dále je .,žadatel" . jež byla povinnému

subjektu doručena 6.června 2018 a zaevidována pod č.j. V1TK/lO480/18/KS/ a která obsahovala

mimořádně rozsáhlý soubor nejednoznačné zřejmých dotazů s četnými rozvinutími v podbodech, naplňující

znaky tzv. „řečnických otázek“ předložené ve znění

  

„Tak se Vás vážený pane starosto (sociální demokrate) ptám podle zákona o svobodném přístupu

k informacím, zda firma. která Vám poskytuje služby. náhodou není zadarmo drahá?"

,„Dále žádám o sdělení, kdo mi nahradí náklady na cestu (pohonné hmoty)?“

.. nemáte třeba nějaký tichý podíl ve společnosti??"

rozhodl v souladu s § 15 odst. l zákona o svobodném přístupu k informacím, takto:

Žádost o informaci ze dne 6. června 2018 vedenou pod č.j. V1TK/10480/18/KS- žadatele

se v souladu

 

s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, zcela odmítá.

Odůvodnění:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor komunálních služeb obdržel dne

ó.června 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu

kinformacím. ve znění ozdě'ších řed isů. vedenou od '. V1TK/10480/1 /K '

  

   

  
Č.

č       

která obsahovala mimořádně rozsáhlý soubor nejednoznačné zřejmých dotazů sčetnými rozvinutími

v podbodech. naplňující znaky tzv. „řečnických otázek“.

Povinný subjekt podanou žádost posoudil a shledal. že podání má povahu žádosti zjevně se vymykající

smyslu a účelu práva na informace., potažmo, zákona o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k této

skutečnosti vyzval povinný subjekt žadatele v souladu s § 14 zákona č. 106/199Sb.. zákona o svobodném

přístupu k infomtacím dopisem ze dne 12. června 2018 k upřesnění podané žádosti a sdělení_ jaká případně

jaké informace jsou požadovány. Výzva byla žadateli doručena do datové schránky 1D schránky

prostřednictvím informačního systému datových schránek dne l4.června 2018.

Jelikož podaná žádost nebyla ve stanovené lhůtě upřesněna. rozhodl povinný subjekt tak. Že žádost

o poskytnutí informací zcela odmítl.



   

 

QQ Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

'7'“ Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice 703 00

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání k nadřízenému orgánu. jímž je Magistrát

města Ostravy. a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím povinného

subjektu.

 

Doručí se:


