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

ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane               

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních věcí  

a zdravotnictví (dále jen „odbor“), obdržel dne 11. března 2014 Vaši elektronicky podanou 

žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato žádost se týkala „zveřejnění výsledků 

průzkumu, který se týkal zájmu o chráněné bydlení a odlehčovací služby (tzn. počet 

respondentů, četnost konkrétních odpovědí atd.)“. 

 

Váš dotaz: Žádost o zveřejnění výsledků průzkumu, který se týkal zájmu o chráněné 

bydlení a odlehčovací službu (tzn.: počet respondentů, četnost konkrétních odpovědí 

atd.) 

Vaše žádost byla posouzena a na základě uvedeného Vám poskytujeme následující informaci: 

Naším odborem byl mezi občany města Přerova realizován záměr zjištění zájmu o službu 

chráněného bydlení a odlehčovací služby. O spolupráci na prvotním zjištění zájmu byla 

požádána paní             , manažerka sociálních služeb organizace ALFA HANDICAP – 

Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu.  

V lednu a v únoru 2014 bylo distribuováno 180 dotazníků, prostřednictvím poskytovatelů 

sociálních služeb a organizací působících v sociální oblasti v Přerově, přičemž 19 dotazníků 

se vrátilo se zájmem využívat službu chráněné bydlení a 10 dotazníků se zájmem využívat 

odlehčovací službu. 
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Ve smyslu Vaší žádosti, kde požadujete zveřejnění výsledků šetření, Vám sdělujeme,  

že naším prvotním záměrem nebylo a není zveřejnění těchto výsledků, neboť se jedná jen  

a pouze o jeden z kroků v rámci celé koncepce našeho odboru. Současně Vás musíme 

upozornit, že za pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů se nelze domáhat na poskytovateli informace provedení nějakého 

úkonu, který nesměřuje přímo k poskytnutí informace žadateli, jako je například zveřejňování 

dat. 

 

 

 

Tímto považujeme Vaši žádost dle zákona za vyřízenou. 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Romana Pospíšilová 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství 


