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Poskytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů ze dne 01.12.2017 a doplněné ze dne 09.12.2017
Vážený pane inženýre,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále též “InfZ“), ze dne 01.12.2017, ve které žádáte o zaslání informací tohoto znění:

Vážení,
dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích se zabýváte i postavením tajemníků magistrátů. V rámci práva na
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, jak datované, kým, kdy zpracované a komu adresované
písemnosti máte o tajemnících ostravského magistrátu.
Za poskytnutí informace děkuji.
uvádím následující:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel Vaši žádost o informace dle zákona InfZ
dne 01.12.2017. Protože z žádosti nebylo zřejmé, jaké informace a za jaké období požadujete, byla Vám
zaslána výzva dle § §14 odst. 5 písm. b) InfZ k upřesnění žádosti dne 08.12.2017 č.j. MSK 165611/2017. Na
tuto výzvu jste reagoval odpovědí ze dne 09.12.2017 tohoto znění:

Vážení,
k Vaší včerejší výzvě z 8.12.2017 upřesňuji, že se mi jedná o období od 30.9.2007.
Dle § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spadá do kompetence krajskému úřadu ve vztahu
k tajemníkům magistrátů, resp. obecních úřadů, agenda, kdy starosta resp. primátor jmenuje a odvolává
tajemníka obecního úřadu resp. magistrátu se souhlasem ředitele krajského úřadu.
Krajský úřad zjistil, že obdržel od Vás žádost o poskytnutí informací dle zákona InfZ s velmi obdobným zněním
již v letošním roce dne 14.02.2017. Proto si Vás dovoluji odkázat na znění poskytnutí informace ze strany
krajského úřadu ze dne 01.03.2017 č.j. MSK 23812/2017, které Vám bylo doručeno a rovněž bylo zveřejněno
na webovských stránkách Moravskoslezského kraje https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/informace-k-
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tajemnici-tajemnikovi-magistratu-mesta-ostravy-v-souhlasech-reditele-krajskeho-uradu-k-jejich-jmenovani89725/ .
Pro úplnost dále uvádím:
Krajský úřad se zabýval otázkou, od kdy zastává funkci tajemníka Magistrátu města Ostrava jeho současný
tajemník. Krajský úřad zjistil, že současný tajemník Magistrátu vykonává tuto funkci od 01.04.2008. Jelikož
krajský úřad nevede evidenci s údaji, od kdy vykonává příslušná osoba funkci tajemníka, zjistil tuto informaci
z webové stránky statutárního města Ostrava (www.ostrava.cz).
Ve vztahu k této agendě vyplývající ze zákona o obcích je nutno doplnit informaci, že krajský úřad zakládá při
udělování souhlasů se jmenováním a odvoláváním tajemníka spis. Každý takový spis má přidělen skartační znak
„V5“, což znamená, že se takto označený dokument po uplynutí skartační lhůty posoudí a bude buď vybrán
k archivaci, nebo skartován. Z protokolů o skartačním řízení krajský úřad zjistil, že dokumenty (resp. spisy)
obsahující souhlas se jmenováním (odvoláním) tajemníka do roku 2008 byly v letech 2011 a 2014 zařazeny do
skartačního řízení se souhlasem Zemského archivu v Opavě, tedy nebyly vybrány k uložení do archivu.
Z uvedeného tedy vyplývá, že písemnosti došlé na krajský úřad v souvislosti s udělením souhlasu se
jmenováním/odvoláním tajemníka Magistrátu města Ostrava byly v uvedených letech skartovány a krajský úřad
jimi již nedisponuje.
Zde je Vám možné opět doporučit obrátit se v této věci přímo na Magistrát města Ostrava, který těmito
informacemi jistě bude disponovat.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Silvie Součková
vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu
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