
Předmět žádosti: 

Dne 2. 7. 2020 byla na elektronickou podatelnu Magistrátu města Přerova doručena žádost paní 

H. N., IČ: *, bytem * (dále jen „žadatelka“), která obsahovala tyto body: 

1. Žádám o poskytnutí informace, zda Oddělení komunikace a vnějších vztahů Kanceláře 

primátora (či jeho zástupce) zaslalo České tiskové kanceláři (ČTK) či právnické nebo fyzické 

osobě pracující pro ČTK informaci upozorňující na skutečnost, že zpravodajský server 

Přerovský Rej (www.prerovsky.rej.cz) užívá informace (zprávy, data, tiskové zprávy, 

podklady apod.) ČTK. 

2. Žádám o poskytnutí informace, jaká je k 30. 6. 2020 výše platu osoby vykonávající funkci 

vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů Magistrátu města Přerova. 

3. Žádám o informaci, v jaké souhrnné výši byly osobě vykonávající funkci vedoucí oddělení 

komunikace a vnějších vztahů Magistrátu města Přerova udělovány pravidelné a mimořádné 

odměny za jednotlivé roky v období 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 (k 30. 6. 

2020). Pokud byly osobě vykonávající funkci vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů 

Magistrátu města Přerova v některém z uvedených období přiznány mimořádné odměny, 

čím byly odůvodněny. 

 

Poskytnuté informace: 

 

K bodu 1 žádosti byly dne 16. 7. 2020 pod č.j. MMPr/149000/2020/ORG/Da žadatelce zasláno 

dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sdělení o poskytnutí informace. 

K bodu 2 žádosti bylo dne 16. 7. 2020 pod č.j.: MMPR/148912/2020/ORG/Da žadatelce 

zasláno dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, kdy 

žadatelka nevyužila svého práva odvolání se do 15 dnů proti zaslanému rozhodnutí. 

K bodu 3 žádosti bylo dne 16. 7. 2020 pod č.j.: MMPr/148933/2020/ORG/Da žadatelce zasláno 

dle ustanovení § 17 odst. 3 InfZ oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací se lhůtou 60 

dnů. Kontrolou u povinného subjektu bylo zjištěno, že do dne 22. 9. 2020 nebyla ze strany 

žadatelky provedena požadovaná úhrada za vyhledání informace, a proto povinný subjekt 

přikročil k tomu, že žádost ze dne 2. 7. 2020, v bodu 3 odložil. 

 

Informace zpracoval: Zdeněk Daněk 

 

23. 9. 2020 

 

Zdeněk Daněk, vedoucí oddělení organizační, Kancelář primátora 

http://www.prerovsky.rej.cz/

