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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor sociálních věcí jako orgán sociálně – právní ochrany dětí
příslušný podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí
(dále jen ,,zákon o SPOD“) obdržel dne 13. 9. 2019 podání, jež učinila:
Paní Lenka Valentová, nar. 24.2. 1975, bytem Bezručova 1121/46, 664 34
(dále jen „žadatelka“) ve věci žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupu
k informacím“).
Žadatelka požádala o následující informace: 1. ,,Na základě čeho a přesně kdy byl ten spis
Om 101/00 postoupený z Blanska do Tišnova (Číslo předpisu a datum postoupení.)“. 2.
,,Prosím o sdělení mi čísla předávacího protokolu (přesun spisu z Blanska do Tišnova), kdy
přesně byl ten spis do Tišnova předán.“
Správní orgán žádost posoudil a tímto poskytuje žadatelce informaci v souladu s § 14 odst. 5
písm. d) zákona o přístupu k informacím.
1. Spis Om 101/00 byl postoupen Městským úřadem Blansko na Městský úřad Tišnov na
základě procesu zániku okresních úřadů a vzniku úřadů obcí s rozšířenou působností.
Zákonných předpisů, kterými se daný proces v dané době řídil, bylo několik.
Domníváme se, že stěžejními právními předpisy jsou zákon č. 320/2002 Sb. o změně

a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ze
dne 13.6. 2002, který v části třicáté čl. XXX v odst. 1 novelizuje tehdy platný zákon o
SPOD v tom smyslu, že určuje výkon sociálně – právní ochrany dětí pod ust. § 4
odst. 1 na krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady,
ministerstvo a Úřad. Pod bodem 96. je novelizováno ust. § 61 odst. 1) zákona o SPOD,
dle kterého se slova ,,okresního úřadu“ nahrazují slovy ,,obecního úřadu obce
s rozšířenou působností“. Jde o ustanovení, které určuje příslušnost obecného
OSPOD dle trvalého pobytu dítěte. Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ze dne
13.6. 2002 stanovil v příloze č. 2, že Tišnov je v rámci Jihomoravského kraje obcí
s rozšířenou působností. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb. o
stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností ze dne 15.8. 2002 poté určila v ust. § 15, že
obec Unín spadá do správního obvodu Městského úřadu Tišnov. Spis byl zařazen do
evidence OSPOD MěÚ Tišnov dne 29.1. 2004.
2. Předávací protokol se nám bohužel nepodařilo dohledat, avšak v tomto bodě
odkazujeme na 29. 1. 2004, kdy byl spis zařazen do evidence OSPOD MěÚ Tišnov
stejně jako všechny další spisy vztahující se k dětem z obcí, které nově připadly
z tehdejšího Okresního úřadu Blansko do působnosti Městského úřadu Tišnov v
rozsahu působnosti sociálně – právní ochrany dětí.
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