MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Kancelář tajemnice
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

S-MUTI 49416/2020
MUTI 49739/2020
Mgr. Kateřina Trtílková

Tišnov, 22.12.2020
Tel.: 549 439 713

E-mail : katerina.trtilkova@tisnov.cz

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Městský úřad Tišnov, Kancelář tajemnice, coby povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „SvInf“), obdržel dne
18.12.2020 podání, doplněné dodatečně dne 21.12.2020, jež učinil zájmový spolek

Spravedlivé Úsuší, z.s., IČO: 091 84 830, se sídlem Úsuší č.p. 29, 666 01 Úsuší (dále jen „žadatel“)
ve věci žádosti o poskytnutí informací dle SvInf evidované pod č.j. MUTI 49416/2020, s dodatečným
doplněním evidovaným pod č.j. MUTI 49526/2020, jíž žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:
1. Zda se xxxxxxxxx, konkrétně xxxxxxxx fyzicky dostavil v období od 12.10.2020 až 16.10.2020 do
budovy Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov.
Pokud ano, tak:
a) V jaký konkrétní den tato návštěva/návštěvy proběhla/y.
b) S kým jmenovitě xxxxxxxx jednal a v jaké věci.
c) Jaký byl účel této návštěvy a zda byl pořízen záznam o tomto jednání.
2. Jakým způsobem je na Městském úřadě Tišnov veden systém evidence příchozích (návštěv).
K tomuto:
a) Předložte organizační opatření, kterým byl tento evidenční systém zaveden, pokud existuje.
b) Předložte výpis z tohoto systému k osobě xxxxxxx za období od 1.3.2020 do 1.12.2020.
Správní orgán žádost posoudil podle obsahu a tímto poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5
písm. d) zákona o SvInf tyto informace k bodu č. 2 žádosti (viz výše):
Městský úřad Tišnov nemá zaveden systém evidence příchozích (návštěv).
Ohledně žádosti o informace v části uvedené pod bodem č. 1 (viz výše) vydal MěÚ Tišnov, Kancelář tajemnice
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 SvInf rozhodnutí o částečném odmítnutí z důvodu neexistence takto
požadované informace.
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