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Vyjádření k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Vážený pane magistře,
Olomoucký kraj obdržel 2. 10. 2017 elektronickou poštou Vaši žádost o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vyřízení Vaší žádosti bylo
postoupeno Odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Vaše žádost o informace obsahuje šest dotazů.
K Vašemu dotazu č. 1 „Kolik stížností, žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
a jiných podání v souvislosti s mou osobou obdržel v letech 2014, 2015, 2016 a 2017
Krajský úřad Olomouckého kraje? (údaje prosím rozepsat podle jednotlivých uvedených
let; za rok 2014 prosím jen o údaj za období měsíců září - prosinec vč.)“
sdělujeme, že Olomoucký kraj a jeho orgány obdržely ve Vámi uváděném období 1. 9. –
31. 12. 2014 a dále v letech 2015 a 2016 a v období 1. 1. – 10. 10. 2017 pouze jedno
podání směrující na Vaši osobu, a to Váš vlastní dotaz z 2. 10. 2017.
Z výše uvedeného důvodu nelze odpovědět na otázky č. 2 a 3 Vaší žádosti.
K Vašim následujícím dotazům:
číslo 4 „Kolik stížností, žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a jiných podání
v souvislosti s Muzeem a galerií v Prostějově, příspěvkovou organizací Olomouckého
kraje, obdržel v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje? (údaje
prosím rozepsat podle jednotlivých uvedených let; za rok 2014 prosím jen o údaj
za období měsíců září - prosinec vč.),
číslo 5 „Kolik z těchto stížností, žádostí o informace a jiných podání v souvislosti
s Muzeem a galerií v Prostějově bylo anonymních a kolik s uvedením odesilatele? Kolik
z uvedených odesilatelů bylo právnických a kolik fyzických osob?“
a číslo 6 „Jaký počet z těchto všech stížností, žádostí o informace a jiných podání
v souvislosti s Muzeem a galerií v Prostějově činila podání prostějovského aktivisty Jakuba
Čecha, nar. 14. 5. 2000, bytem Přikrylovo nám. 5, Prostějov?“,
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sdělujeme:
a) Krajský úřad Olomouckého kraje eviduje za období od 1. 9. 2014 do 4. 10. 2017
celkem 5 stížností směřujících proti příspěvkové organizaci Muzeum a galerie
v Prostějově (dále MGP).
Období
Od 1. 9. do 31. 12. 2014
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Od 1. 1. 2017 do 4. 10. 2017

Počet stížností
0
1 (stížnost adresné fyzické osoby)
1 (stížnost adresné fyzické osoby)
3 (2 stížnosti adresné totožné fyzické osoby
se shodným obsahem, 1 stížnost anonymní)

Dvě ze tří stížnosti zapsaných v roce 2017 mají totožný obsah i autora. Na krajský úřad
byly doručeny s měsíčním odstupem.
b) údaje týkající poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a vztahující se k tomuto zákonu:
Období

Od 1. 9. do 31. 12. 2014
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Od 1. 1. 2017 do 4. 10. 2017

Počet žádostí o informaci dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím a dalších podání vztahující se k
tomuto zákonu
0
1 (správní řízení ve věci odvolání J. Čecha
proti rozhodnutí MGP)
0
1 (informace J. Čecha na vědomí Krajskému
úřadu o jeho dotazu na MGP dle č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění

c) dále byla Krajskému úřadu doručena „jiná podání“ týkající se Muzea a galerie
v Prostějově, údaje jsou v následující tabulce:
Období
Od 1. 9. do 31. 12. 2014
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Od 1. 1. 2017 do 4. 10. 2017

Jiná podání
0
0
2 (2 podání adresných fyzických osob, z toho
1 podání J. Čecha)
3 (2 podání adresných fyzických osob, 1
podání právnické osoby)

Vzhledem k neurčitosti termínu „jiná podání“, který jste použil pro korespondenci
směrovanou Olomouckému kraji a jeho orgánům ve vztahu k MGP, jsou ve výše uvedené
tabulce zahrnuta pouze podání týkající vedení a řízení Muzea a galerie v Prostějově, p. o.
a vztahu zaměstnanců a vedení muzea. Nejsou zde uvedena podání, která vznikla např.
činností státních orgánů, úřadů a organizací či činnosti územně samosprávných celků.
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Věříme, vážený pane magistře, že jsme plně odpověděli na Vaši žádost.
S pozdravem
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