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Slapnička Kamil Dominik

Od:
Odesláno: úterý 16. března 2021 11:35
Komu: Střekov Podatelna; Peterka Pavel, Mgr.; Slapnička Kamil Dominik
Předmět: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dobrý den, 
dne 6. 2. 2021 jsem prostřednictvím emailové schránky podatelna.strekov@mag-ul.cz požádal o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Do dnešního dne jsem 
neobdržel odpověď. Dovoluji si Vás tímto požádat o zaslání požadovaných informací (viz. původní email) 
na adresu  případně mi sdělte důvody zamítnutí jejich poskytnutí. 
Věřím, že se jedná o pouhé nedorozumění. 
Děkuji Vám. 
 

 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: 
Komu: podatelna.strekov@mag-ul.cz 
Datum: 6. 2. 2021 11:26:12 
Předmět: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
ÚMO Ústí nad Labem - Střekov 
Národního odboje 794/15 
40003 Ústí nad Labem 
 
 

, 6.2.2021 
 
Vážení, 
 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o 
poskytnutí následujících informací:  
 
1. Bylo místní referendum konané v MO Ústí nad Labem - Střekov dne 2.-3.10.2020 
vyhlášeno na základě návrhu přípravného výboru v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 
22/2004 Sb. o místním referendu nebo přímo z podnětu zastupitelstva obce dle § 8 odst. 1 
písm. a) zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu? 
 
2. Jaké byly vynaloženy náklady na organizaci místního referenda v MO Ústí nad Labem - 
Střekov dne 2.-3.10.2020? 
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li za zpracování účtovány. Informaci žádám poskytnout v 
elektronické podobě a zaslat na emailovou adresu . Za jejich 
poskytnutí předem děkuji. 
 



2

S pozdravem 
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Slapnička Kamil Dominik

Od: Hotline
Odesláno: úterý 16. března 2021 13:08
Komu: Slapnička Kamil Dominik
Předmět: RE: ŽÁDOST O PROVĚŘENÍ DORUČENÍ ---- FW: Žádost o informace podle zákona č. 

106/1999 Sb. 

Dobrý den, 
email z daného dne skončil v karanténě na základě vyhodnocení spam hashe. V karanténě se ukládají emaily po 
dobu jednoho měsíce a následně se odmazávají. Karanténa i několikrát denně zasílá jaké emaily byli zadrženy a lze 
do ní kdykoliv přistoupit. U sdílených schránek se nejlépe vstoupí do karantény přes odkaz u textu -  Pro vstup do 
karantény a její konfiguraci klikněte ZDE , který chodí v emailu o zprávě z karantény. 
 
 
Hotline 
Metropolnet   a. s. 
Mírové Náměstí 3097/37 • PB Centrum • 400 01 Ústí nad Labem 
 

✉ hotline@metropolnet.cz 
📞 +420 475 272 909 
🌏 www.metropolnet.cz 

 
 
 
 

From: Slapnička Kamil Dominik  
Sent: Tuesday, March 16, 2021 12:21 PM 
To: Hotline 
Cc: Karpíšek Jan 
Subject: ŽÁDOST O PROVĚŘENÍ DORUČENÍ ---- FW: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Dobrý den, 
žádám o prověření, zda byla na poštovní server doručena dne 6. 2. 2021 (11.26 hod.) níže uvedená e-mailová zpráva. 
 
Pracovnice podatelny ÚMO Střekov uvádějí, že nikoliv. 
 
Děkuji, 
 
K. Slapnička, tajemník ÚMO Střekov 
 
 

From:  
Sent: Tuesday, March 16, 2021 11:35 AM 
To: Střekov Podatelna <Podatelna.Strekov@mag-ul.cz>; Peterka Pavel, Mgr. <Pavel.Peterka@mag-ul.cz>; Slapnička 
Kamil Dominik <Kamil.Slapnicka@mag-ul.cz> 
Subject: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Dobrý den, 
dne 6. 2. 2021 jsem prostřednictvím emailové schránky podatelna.strekov@mag-ul.cz požádal o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Do dnešního dne jsem 
neobdržel odpověď. Dovoluji si Vás tímto požádat o zaslání požadovaných informací (viz. původní email) 
na adresu , případně mi sdělte důvody zamítnutí jejich poskytnutí. 
Věřím, že se jedná o pouhé nedorozumění. 
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Děkuji Vám. 
 

 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: 
Komu: podatelna.strekov@mag-ul.cz 
Datum: 6. 2. 2021 11:26:12 
Předmět: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
ÚMO Ústí nad Labem - Střekov 
Národního odboje 794/15 
40003 Ústí nad Labem 
 
 

, 6.2.2021 
 
Vážení, 
 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o 
poskytnutí následujících informací:  
 
1. Bylo místní referendum konané v MO Ústí nad Labem - Střekov dne 2.-3.10.2020 
vyhlášeno na základě návrhu přípravného výboru v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 
22/2004 Sb. o místním referendu nebo přímo z podnětu zastupitelstva obce dle § 8 odst. 1 
písm. a) zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu? 
 
2. Jaké byly vynaloženy náklady na organizaci místního referenda v MO Ústí nad Labem - 
Střekov dne 2.-3.10.2020? 
 
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li za zpracování účtovány. Informaci žádám poskytnout v 
elektronické podobě a zaslat na emailovou adresu . Za jejich 
poskytnutí předem děkuji. 
 
S pozdravem 
 



 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

Národního odboje 794/15 

400 03 Ústí nad Labem 
 

TAJEMNÍK 

Telefonní ústředna: +420 475 273 910         IČ: 00081531 
Identifikátor datové schránky: sbzbn22         DIČ: CZ00081531 

E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz      www.strekov.cz 
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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 16. 3. 2021 

 

Naše č.j.: OS/KT/653/2021/DošK 

Vyřizuje: Kateřina Doškářová 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: katerina.doskarova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 18. 3. 2021 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane , 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 16. 3. 2021, 

v níž žádáte o informace: 

1) Bylo místní referendum konané v MO Ústí nad Labem – Střekov dne 2.-3.10.2020 vyhlášeno na 

základě návrhu přípravného výboru …….. nebo přímo z podnětu zastupitelstva obce ….?, 

2) Jaké byly vynaloženy náklady na organizaci místního referenda v MO Ústí nad Labem – Střekov 

dne 2.-3.10.2020? 

Vám sděluji následující: 

Ad 1)  Místní referendum konané na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov ve dnech 2. – 3. 

 10. 2020, bylo vyhlášeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, viz usnesení 

 https://www.strekov.cz/files/cz/zastupitelstvo/usneseni-zmo/10-zmo-usneseni-ff-anonym.pdf 

Ad 2) Celkové náklady hrazené z rozpočtu MO Střekov na organizační zabezpečení místního referenda 

 činily 107.116,- Kč. 

 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D. 

tajemník 

 

 

ilem: 

@email.cz 

https://www.strekov.cz/files/cz/zastupitelstvo/usneseni-zmo/10-zmo-usneseni-ff-anonym.pdf



