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V Bnrě dne 14.02.2023

Ž'âd,ost o ĺnformace podle zitkona č,. ĺ0611,999 sb. - využití mediace uivĺČ

Yáženi,

ve smyslu zćtkona č,, )'0611999 Sb., o svobodném přístupu k inťornracím Vás żädźlm o
zpřísľupněnĺ a poskytnutí nás leduj í cích infoľmací :

l. ZdaĺJŤad rněstské části (dále;en ÚvĺČ) vylžiI od roku 2ü2 mędiaci? (mediaci ve
smyslu zźlkona ć, 20Ż/Ż01'2 Sb. - shodně platné pľo další dílčí žádosti)

2. ZdaUMČ vede evidenci takto vedených mediací, popř' jaký byl počet těchto procesů a
kolik z nich bylo vedeno z vťlle úřadu a kolik bylo naŤizeno soudem?

3. zdavlĺĺČ mźl zpracovanou metodiku, popř' směmici, jak při mediacích posťupovat?
4. Zd'akada MČ ľozhodla od ľoku 20|Ż o vyużití mediace' popř. svým ľozhodnutím

stanovila foľmu a ľozsah pľavomocí na úřední osoby působící v ľámci UMC?
5. Zda jsou zasazeîy ao ÚlĺČ úřední osoby, kteľé pľošly odborným vzděláním pľo

vyużíti mediací jakoŹto řešęrrí kľizových situací?

Dále ve smyslu Ş 17 zákonač, 10611999 Sb, žädám o potvľzení předpokládané ýše úhrady
nákladů, budou-li účtovárry. Informace źâdtt;rrr poskytnout e1ektľonickou cestou

vedené datové sclu'ánky' V případě nejasností jsem k dispozici také na

Za jejich posĘtnutí předem děkuji.

S přáním pěkného dne'
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Poskytnutí lnformacĺ dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacĺm

Na základě VaŠĺ Žádosti ze dne 14.02.2023, o poskytnutĺ
č. 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu k informacím, ve zněn
Vám poskytuji následujĺcí informace:

informací dle zákona
ĺ pozdějších předpisů,

1. Úrao městské části Brno-Bohunice (dále jen ,,ÚMČ"; v rámci výkonu svých
činností nevyuŽil od roku 2012 mediaci ve smyslu zâkona ć,.202ĺ2012 Sb',
zákona o mediaci, ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen ,,mediace").

2. ÚMČ nevede evidenci mediací.

3. ÚMČ nemá zpracovanou metodiku k postupu mediací.

4.. Rada MČ Brno-Bohunice od roku 2012 nerozhodla o vyuŽití mediace.

5. oo ÚnĺČ nejsou zařazeny úřední osoby, které by pro výkon správnĺch činností,
které vykonávají, proŠly odborným vzděláním pro vyuŽití mediace.

V souvislostĺ s poskytnutĺm těchto informacĺ nebude poŽadována úhrada nákladů ve
smyslu ustanovenĺ s 17 zákona č' 106/1999 Sb., o svobodném přĺstupu k informacím,
ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů'
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