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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

14.10.2013 CJ MML 157567/13 Moravcová/485243779 17.10.2013 

 

 

 

Vážení, 
 

dne 14.10.2013 jsme obdrželi Vaši elektronickou žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím (dále žádost), ve znění pozdějších předpisů, kde 
sdělujete, cituji: 

„Vážení, dopisem ze dne 29. 8. 2013 jsme se na Vás prostřednictvím datové schránky obrátili 
s výzvou k vymáhání škody ve výši 130 tisíc Kč po odpovědných osobách, dále také jen 
„výzva“. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme do dnešního dne neobdrželi žádnou reakci, 
dovolujeme si Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, požádat o tyto informace: 
 

a) Kdy (datum) byla naše výzva doručena označeným osobám (primátorce / všem 
zastupitelům / tajemníkovi či tajemnici / členům kontrolního výboru),  
b) Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která má na starosti doručování pošty,  
c) Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která doručovala naši výzvu,  
d) Informaci, zda některý orgán obce naši výzvu projednával, v kladném případě žádáme o 
zaslání zápisu z takového projednání.“ 

 

 

Na základě Vaší žádosti bylo v naší spisové službě, která je automaticky propojena 
s informačním systém datových schránek, ověřeno, že zmíněnou datovou zprávu ze dne 

29.8.2013 Statutární město Liberec neobdrželo.  

V případě, že byla datová zpráva skutečně odeslána do datové schránky Statutárního města 
Liberec, požádáme Vás o zaslání doručenky. 
 

 

S pozdravem, 

        OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

Lucie Šťastná, v.r. 
odbor kancelář tajemníka 

vedoucí oddělení komunikace a informací 
 

 

 

 


