
Městský úřad Slavičín odbor správní 
Mgr. Iva Florešová vedoucí odboru správního

dne:      4. září 2020

Žádost o informace – odpovědi na dotazy – žádost ze dne 24. 7. 2020  

Vážená paní, Vážený pane

Žádám vás o potvrzení o váš záznam o dtto. přijetí tohoto písemného podání. Přiložte jednu
prostou  kopii  tohoto  podání  k  vaší  odpovědi.  Odpověď  žádám  zaslat  na  elektronickou
adresu nebo datovou schránku,  viz.  uvedené kontaktní  údaje  žadatele  v  hlavičce tohoto
dopisu.

Dobrý den obracím se  na vás  s  následující  prosbou o poskytnutí  pro kontrolní  účely  k
nahlédnutí dokument rozhodnutí č.j. OS-3165-2020-IFl 

Odpověď žádám zaslat datovou schránkou odesílatel adresát 

Obsah výroku textu části žádosti o poskytnutí informací o svobodném přístupu k informacím

1.  Kterých  odborů  se  týkají  a  na  co  se  často  zaměřují  a  provádí  kontroly  a  s  jakým
výsledkem Kontroly  činnosti  všech  odborů  v  rámci  přenesené  působnosti  (mimo  odbor
investic)  provádí  nadřízené  orgány.  Kontrolu  výkonu  samostatné  činnosti  jednotlivých
odborů  provádí  zejména  kontrolní  výbor  zastupitelstva.  Výsledky  kontrol  konstatují,  že
výkon činností je prováděn v souladu s právními předpisy bez uložení nápravných opatření
a případné nedostatky jsou maximálně formálního charakteru.

2. - 4. Viz rozhodnutí č.j. OS-3165-2020-Ifl

Kde musíme a nemusíme mít roušky Kam jen s rouškou Kdo nemusí mít  roušku Nošení
roušek ve školách Kapacita na hromadných akcích
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Sepsáno dne, 4.9.2020 podepsáno,  odesláno   na   elektronickou   adresu   -
datovou   schránkou   příjemci adresátovi
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OS-3174-2020-IFl 

21. 9. 2020 

Mgr. Florešová 

577 004 815 

osp1@mesto-slavicin.cz 

 
 

 

Žádost o informace - odpověď 
 
 
Vážený pane, 
 
v žádosti, kterou jsme obdrželi dne 7. 9. 2020 zaevidovanou pod č.j. OS-3174-2020-IFl a zn. IN-11-20 nás 
žádáte o potvrzení přijetí Vašeho písemného podání. Tímto potvrzujeme jeho přijetí a zároveň Vám 
sdělujeme, že poněvadž žádost byla podána prostřednictvím datové schránky, máte možnost její doručení 
ověřit ve Vaší datové schránce. 
 
Dále žádáte o poskytnutí dokumentu Rozhodnutí č.j. OS-3165-2020-IFl k nahlédnutí. Sdělujeme Vám, že 
tento dokument jsme Vám zaslali dne 4. 9. 2020 do Vaší datové schránky a její doručení je potvrzeno 
doručenkou datové zprávy. Její doručení jste rovněž potvrdil tím, že jste proti tomuto rozhodnutí podal 
odvolání. 
 
Odpovědi na Vaše dotazy z oblasti hygienicko-epidemiologických opatření „Kde musíme a nemusíme mít 
roušky Kam jen s rouškou Kdo nemusí mít roušku Nošení roušek ve školách Kapacita na hromadných 
akcích“ naleznete na webu Vlády ČR – viz odkaz: 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-
180234/ 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Iva Florešová  
vedoucí odboru  

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

	Žádost IN_11_20.pdf
	Odpověď IN_11_20.pdf

