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Věc:  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace 

Vážený pane magistře, 
dne 24. dubna 2020 byla doručena z emailové adresy:              na emailovou adresu 
posta@prerov.eu  Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).   
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona sdělujeme následující informace: 
 
Pro příjem doručených dokumentů a to bez ohledu na způsob jejich doručení je určena 
centrální podatelna MMPr, její součástí je i elektronická podatelna, umožňující příjem 
dokumentů v digitální podobě a přijímá i zprávy doručené do datové schránky statutárního 
města Přerova. Na všech sekretariátech jsou dále zřízeny tzv. útvarové podatelny. Poslední 
možností je pak zaevidovat analogový dokument přímo každým zaměstnancem MMPr, 
pracujícím v systému elektronické spisové služby (dále jen eSSL). Jakýkoliv dokument, který 
se eviduje v eSSL má přidělen jednoznačný identifikátor a číslo jednací.  
Další možností je zapisovat podání osobně u referentů prostřednictvím externích agendových 
informačních systémů (např. VITA, Cityware Geovap sociální agenda, IS RŽP, Czech point a 
další), agendový systém však v okamžiku jejich evidence odebírá čísla jednací ze systému 
centrální eSSL, má tedy stejný čas zaevidování a číslo jednací v systému eSSL i v agendovém 
systému. 
 
Nyní k Vašim konkrétním dotazům: 

1. MMPr/063110/2018, založen 07.05.2018, 10:26:43, centrální podatelna M. K. 
MMPr/063111/2018, založen 07.05.2018, 10:28:37, referent odd. ESŽ/PŘEST 
prostřednictvím agendového systému VITA, N. P. 
MMPr/063112/2018, založen 07.05.2018, 10:28:57, referent odd. SVŠ/SPP 
prostřednictvím agendového systému Sociální agendy Cityware Geovap, B. B. 
MMPr/063113/2018, založen 07.05.2018, 10:28:59, referent odd. MAJ/BS, K. I. 
MMPr/063114/2018, založen 07.05.2018, 10:29:13, referent odd. STAV/ZEM, H. J. 
MMPr/063115/2018, založen 07.05.2018, 10:30:51, referent odd. SVŠ/SPP 
prostřednictvím agendového systému Sociální agendy Cityware Geovap, K. I. 
MMPr/063116/2018, založen 07.05.2018, 10:31:28, referent odd. ESŽ/OPM, N. M. 
 



2. MMPr/063110/2018, nad záznamem založen spis pod stejným čj., 25.05.2018, 
06:56:20, referent odd. SÚ/STAV prostřednictvím agendového systému VITA, V. P. 
MMPr/063111/2018, záznam vložen do spisu čj. MMPr/029919/2018, který byl 
založen 02.03.2018, 10:14:37, referent odd. ESŽ/PŘEST prostřednictvím agendového 
systému VITA, N. P. 
MMPr/063112/2018, záznam vložen do spisu čj. MMPr/113199/2017, který byl 
založen 06.09.2017, 13:52:30, referent odd. SVŠ/SPP prostřednictvím agendového 
systému Sociální agendy Cityware Geovap, B. B. 
MMPr/063113/2018, nad záznamem založen spis pod stejným čj., 07.05.2018, 
10:29:07, referent odd. MAJ/BS, K. I. 
MMPr/063114/2018, záznam není součástí žádného spisu v eSSL 
MMPr/063115/2018, záznam není součástí žádného spisu v eSSL  
MMPr/063116/2018, nad záznamem založen spis pod stejným čj., 07.05.2018, 
10:40:30, referent odd. ESŽ/OPM, N. M. 
 

3. ne, jediná spisová evidence, ale více agendových systémů, funkce popsány výše 
 

4. není 
 

5. odpověď v prvním sdělení mylně pochopena, podání zaevidováno 07.05.2018, pouze 
s poznámkou referenta, že byl zapsán zpětně. Důvod formulace této poznámky 
neznám, pole poznámka slouží výhradně pro záznamy referenta k nějakému bližšímu 
určení, připomenutí, doplnění podání. Dle vedení spisové služby je vznik evidence 
tohoto čj. datováno na 07.05.2018 10:28:59. 

 
Tímto považujeme Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za vyřízenou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Ing. Pavel Šlesinger 

    vedoucí oddělení spisové služby a voleb 
                                                                                  Odbor vnitřní správy 


