
Mateřská škola Brno, Uzbecká 30' příspěvková oľganizace

IČ:75001578
Uzbeckâ 569130, Bohunice, 625 00 Bľno

tęl..:547Ż15454 ID DS: pekkn8e e-mail: ms uzbecka@volny.cz
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Statutáľní město Brno
Městská část Bľno - Bohunice
Úřad městské části města Bľna, Bľno - Bohunice
Dlouhá 57713
625 00 Bľno - Bohunice

VBľnědne 14.8.Ż02Ż

Zádost o poskytnutí infoľmací podle zálkonač. t06/1999 Sb., o svobodném přístupu
k infoľmacím, ve znění pozdějších předpisů,

kterou podává

źadate|z Mateřská škola Bľno, Uzbecká 30, příspěvková organizace,
Ič: 75001578, se sídlem Uzbecká 56g/30,Bohunice, 625 00 Bľno,
zastoupená paní Mgr. Blaženou Uľbánkovou, ředitelkou,
s doľučovací elektľonickou adľesou: ms uzbecka@volny.cz

Podle zźlkona č,. 106l1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Yâs źâdéme o poskytnutí následujících infoľmací:

1) Poskytnutí kopie všęch písemných stížností podaných vobdobí 1' 8.2018 -
14. 8. 2022 v listinné podobě, e-mailem nebo datovou schránkou u kteréhokoli
odboľu Úřadu městské části města Brna, Brno - Bohunice, u staľosty Městské části
města Bľna' Brno - Bohunice nebo u místostarosty Městské části města Bľna,
Bľno - Bohunice na Mateřskou školu Bľno, Uzbecká 30, příspěvkovou organizaci,
IČ: 75001578, se sídlęm \]zbeckâ 569130, Bohunice, 625 Oo Bľno, nebo na její
ředitelku Mgr. Blaženu Urbánkovou.

2) Poskytnutí kopie všech písemných zźnnamű o ústně nebo telefonicky podaných
stížnostech v období 1. 8. 2018 - 14' 8' 2022uktęréhokoliv odboru Úřudu městské
části města Brna, Brno _ Bohunice, u starosty Městské části města Brna' Brno _
Bohunicę nębo u místostaľosty Městské ěásti města Brna, Bľno _ Bohunice
na Mateřskou školu Bľno, Uzbecká 30, příspěvkovou organizaci, IČ: 7500l578,
se sídlem Uzbecká 569130, Bohunice, 625 00 Brno, nebo na její ředitelku
Mgľ. Blaženu Urbánkovou.

Požadované informacę nęchť jsou nám, pľosím, zas|âny na naši e-mailovou adresu
ms_uzbęcka@volny.ez.

Děkujeme'

S pozdravem

Mateřská škola Bľno, Uzbecká 30' příspěvková oľganĺzace
zastoupená Mgr. Blaženou Uľbánkovou'

ředitelkou

E-mailem nae-mailovou adľesu:



Sociální odbor

Váš dopis:
Ze dne:
Naše č. j.:
Vyřizuje:
Telefon:
IDS:
E-mail:
Datum:
Počet listů:

Mgr. lng. Bc. Lu Brynza
vedoucí odboru sociálního
Út\ĺc grno-Bohunice

16.08.2022
BBoH/04398l22ĺsoC 1212022
Brynza
547 423832
hm2byk9
brynza@boh un ice. brno. cz
31.08.2022
1

Mateřská škola Brno,
Uzbecká 30 p.o.
Mgr. BlaŽena Urbánková
Uzbecká 577ĺ3
625 00 Brno
lČ: 75001578
IDS: pekkn8e

Poskytnutí infoľmace dle zákona č. 106/1999 sb

Na základě Vaší Žádosti ze dne 16.08.2022, o poskytnutĺ informací dle zákona
č. 106/1999 Sb.' o svobodném přĺstupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů, Vám
sděluji následující:

ad 1) vobdobí od 01.08.2018 do 14'08'2022, obdżel starosta, místostarosta nebo
kterýkoliv odbor Úřadu městské časti Brno-Bohunice, jednu písemnou stíŽnost
týkající se Mateřské školy Brno' Uzbecká 30, přĺspěvková organizace, Uzbecká
577t3,625 0o Brno, lC: 75oo1578, kopiĺtéto stíŽnosti Vám zasíláme v příloze

ad2) v období od 01.08.2018 do 14.08'2022 neeviduje starosta, místostarosta nebo
kterýkoliv odbor Úřadu městské časti Brno-Bohunice, žádný písemný záznam o
ústně nebo telefonicky podané stíŽnosti, týkající se Mateřské školy Brno, Uzbecká
30, příspěvková organizace, Uzbecká 577t3,625 00 Brno, lČ: 75001578

S pozdravem

Příloha: kopie písemné e-mailové stĺŽnosti, týkající se Mateřské školy Brno, Uzbecká 30,
příspěvkovâ organizace, Uzbecká 577t3,625 oo Brno, lČ: 75oo1578

Telefon: 547 423810
Fax:547 352946

Bankovnĺ spojenĺ
PřÍjmový účet:
Výdajový účet:

Komerční banka Brno-město
19-519 086 025710100
19-519 081021710100

lČ:
olČ

44992785
c244992785
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Kamarád otakaľ (Mč Brno_Bohunice)

od:
odesIáno
Komu:
Předmět:

Co s tím?

lng. Antonín Crha
sta rosta
MČ Brno-Bohunice
tel.:547 423 81,8

From : Mc08_SPS-i nfo-bohu nice <i nfo @ bohu n ĺce. brno.cz>
Sent: Tuesday, August L6,2OZZ 9:49 AM*To: 

Crha Anton ín ( MČ Brno-Bohunice) <crha @ boh u nice. brno.cz>

Crha Antonĺn (MČ Brno-Bohunĺce)
úterý '16' srpna 2022 1007
Kamarád otakar (MČ Brno-Bohunice)
RE: Stĺznost na postup MS Uzbecka 30 pri vyrizovani zadosti o poskytnuti informaci

Úĺrĺč grno-Bohunice
Doruěeno: 13'08'2022,',.-Ż
BBOH/04456|22 a, /listy:'| přílohy:l Ç
dÍUh:

llt il il ililllillt llililil1illl!ilil il1ililtil il ril
bc08es8321 6e52

ť/'
/t
u

ţ/łoea
Subject: FW: Stiznost na postup MS Uzbecka 30 pri vyrizovani zadostio poskytnuti informaci

From
Sent: Saturday, August 1.3, ZO22 8:35 AM
Tor MC08 SPS info-bohunice <info@bohunice.brno,cZ>; @
Subject: Stiznost na postup MS Uzbecka 30 pri vyrizovani zadosti o poskytnuti informaci

Dobrý den,
dne 1"L.7. jserń e-mailem podal žádost na MŠ Uzbecká 30 pro poskytnutí informací na základě práva na svobodný
přístup k informacím.
Dne ].8.7. mi byla doručena výzva k doplněnítéto žádosti. Ještě téhož dne jsem odeslal odpověd's doplněním'
Výzva k doplněníinformacíje přiložena jako příloha, protože také obsahuje veškeré informace o mé žádostĺ
sa motné.

Dosud jsem požadované informace neobdržel

Vedle stížnosti na neposkytnutíinformací. chci uvést, že také vyžádání k doplněníinformacízaslané na mou adresu
mateřskou školou bylo problematické a mohlo by být považováno za obstrukční, neboť žádný z bodů v této výzvě
nemá relevantníodůvodnění, čije zcela právně nepodpořen. Přesto, jak jsem v této stížnosti uvedl, jsem na tuto
výzvu odpověděla informace doplnil. Zde uvedu důvody k jednotlivým bodům výzvy k doplnění, pročtato byla výzva
spíše bezpředmětná:

1. Žádost byla doručena na oficiálníe-mail ĺvŠ uzbecká 30, oslovena byla ředitelka školy, nemohlo tedy v žádném
případě dojít k záměně povinného subjektu.
2.Źétdost explicitně obsahuje, že je poslána ''Na základě práva na svobodný přístup k informacím'', nenímožné
zaměnĺt právnínormy, podle které má být zpracována, protože existuje jen jeden zákon, který "upravuje pravĺdla
pro poskytování informa cí" . Že je všem stranám jasné, ve smyslu jakého zákona byla má žádost zaslána, je také
samotná výzva k doplnění, která je podle zákonaL06/1'999 vypracována.
3.Tentobodvevýzvěbezdůvodněvyžadujeúdajepodle par.']-4odst'2zákona Lo6/t999. Bezdůvodněproto,žev
souladu par. 1'4 odst. 5a chybějící informace nebrání vyřízení žádosti a odeslání odpovědi, čehož úspěšné zaslání a
doručenívýzvy k doplněníje úsměvné potvrzení. Navíc z par. t4 odst' 4 plyne, že žádost podaná e-mailem je řádnou
žádostí i bez náležitostí stanovených v par. L4 odst. 2.



4. Tento pod Ve výzvě je pokus o zkopírovánípar' ].4 odst. 5b zákona 1'06/L999 a bod je zcela nepravdivý. oba mé
dotazy jsou konkrétní, přesně definované, srozumitelné, naprosto určitě a anitrochu nejsou formulovány obecně
Kromě prakticky zkopírovaného textu ze zákona tento bod výzvy neuvádíźádné bližšíurčení, která část je

nesrozumitelná, proč je obecná, či neurčitá.
5' Tento bod je naprostá zvůle neboť podpis nenívyžadován. Navíc ppdpis neníekvivalentem celého jména a
přţmení, jak je v tomto bodě ĺndikováno. A už vůbec nenícelé jméno a přţmení ekvivalentem elektronického
podpisu. Nadto se v úvodu výzvy k doplněníse mé celé jméno a příjmeníobjevuje avýzva mi byla doručena,
ředitelka MŠ Uzbecká 30 tedy přesně ví, kdo jí žádost zaslal.

Ve všech bodech výzvy k doplnění chybí uvedení, jaký mají právní podklad.

K tomu chciještě doplnit, že mnou požadované informace nemajícharakter informací, které by vyžadovaly rozsáhlé
vyhledávání, součinnost, nebo jinou časově náročnou operaci, neboť jsou dostupné z běžně vedené agendy
ustanovené jinými právními předpisy.

Děkuji,



Mateřská škola Brno, IJzbecká 30' příspěvková oľganizace
Uzbęcká 569130, Bohunice, 625 00 Brno

IČ: 75001578 tęI.:547Ż15454 iD DS: pekkn8e e-mail: ms_uzbecka@volny.cz

Yáźený pan

e-maĺl

V Brně dne 18. 7 .20ŻŻ

Yýzva k doplnění a opravě e-mailového podání ze dne 11.7.2022,

které podal dne 11. 7,20Ż2 pa datum narození a adresa trvalého
pobytu ve-mailu ze dne 11. 7.2022 nebyly neuvedeny, e-mailová adľesa:

Yćň,ený pane

Vaše e_mailové podání ze dne 11. 7, Ż0ŻŻ, kteÉ jste zaslal z Vaší ę-mailové adresy
na ę-mailovou adresu Matęřské školy Bľno, Uzbęckâ 30,

příspěvkové organizace, ms-uzbecka@.voln}LçZ, aniž byste toto Vaše e-mailové podání
podepsal Vaším jménem a příjmením nębo Vaším elektľonickým podpisem, v němž mě osobně
(tedy nikoliv Mateřskou školu Brno, Uzbęcká 30, příspěvkovou oľganizaci) żâdáte o poskytnutí
informací následujícím způsobem (citováno doslovně věetně gramatických a stylistických
chyb):

,,Dobrý den, paní Uľbánková.

Na zdkladě próva na svobodný přĺstup k infoľmacím Vás žádám o posĺqltnutí těchto
údajů:

l) Počet všeçh osob, které v mateřské škole Uzbecká 30 vykonávaly práci majicĺ
' charakter závislé činnosti na zókladě pracovní nebo jiné smlouvy či dohody, které plnily

úkoly spojené s náplnĺ ű provozem školy a kteľ,ź po dobu Vąšeho působenĺ na pozici
ředitellE ukončily pľáci pľo škoĺu jakoukolivformou.

2) Souhľnný počet bývalých a současných pedagoglil a asistentů pedagoga ą všech osob,
]çteré se podilely na pedagogické činnosti, heřĺ během Vašeho působení v mateřské
škole Uzbeckd 30 působili nebo působí clt'už tľvclle či dočasně a bez ohledu n.a délku
jejich působení'

Tyto infoľmące zašleţe e-mailem odpovědí na tuto zprávu.

Předem děkuji. ",

neobsahuje povinné náležitosti stanovené rĺčinnou pľávní úpľavou, aby toto Vaše
e-mailové podání ze dne 1'l.7. Ż022 mohlo být považováno za bezvadnou žádost
o poskytnutí infoľmací podle zátkona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
k infoľmacÍm, ve znění pozdějších předpisů, a navíc je zcela nesľozumitelné.

doľučení této vÝzw doplnil a opľavil tak. že uvedete:

kteľému povinnému subiektu ie Vaše žádost uľčena.1)
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Mateřská škola Bľno, Uzbecká 30' příspěvková oľganizace
Uzbęcká 569130, Bohunice, 625 00 Bľno

IČ: 75001578 tel,:547215454 ID DS: pekkn8e ę-mail: ms_uzbecka@volny.cz

2) zda se Vaší žádostí domáháte poskytnutí infoľmací podle zilkona č. 106/1999 Sb..

případně zda se poskytnutí infoľmací domáháte z něiakého iiného pľávního
důvodu a pokud ano' tak tento iinÝ právní důvod ve Vaší žádosti uvedete.

3)

nebo identifikátor Vaší datové schľánkv, pokud ii máte zŕízenou,

4)

formulováno příliš obecně - není zněi tudíź vůbec patľné, o poskvtnutí iakých
konkrétních infoľmac í źâdáte,

s)

z Vaší datové schľánkv. pokud ii máte zřízenou.

Doplnění a opravu Vašeho e-mailového podání ze dne 1I'7.202Ż zašlete do 30 dnů
ode dne doľučení této v'ýzw, a to na e-mailovou adręsu Mateřské školy Bľno,Uzbecká30,
příspěvkové organizace, ms uzbecka@voln'v.cz nebo do datové schľánky Mateřské školy Brno'
Uzbecká 30, příspěvkové organizace, s identifikátorem: pekkn8e'

S pozdravem

Mgr' Blažena Urbánková, v. r.
řed itelka

Mateřské školy Brno, Uzbecká 30, příspěvkové oľganizace
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