MĚSTO KLOBOUKY U BRNA
NÁM. MÍRU 169/1, 691 72 KLOBOUKY U BRNA
Tel.č. 519361570, e-mail:podatelna@kloboukyubrna.cz
Č.j.: 1535-37/2018

Klobouky u Brna: 25. 5. 2018
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vašich žádostí o informace č.1, 2 a 3 doručených prostřednictvím datové schránky
dne 14.5.2018 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vám sdělujeme následující:
Požadovaná informace a poskytnutí informace:
1) Mohu nahlížet do spisu na SÚ v pracovní době? Podud ne, uveďte důvod nemožnosti
nahlížet do spisu.
Nahlížet do spisu Stavebního úřadu Klobouky u Brna lze v úřední dny, pondělí a středa v době
od 7 do 17 hodin, tj. v době, která je vyhrazena pro jednání s klienty, v ostatní dny, v úterý,
čtvrtek a pátek je nahlížení možné dle předchozí domluvy klienta s příslušným úředníkem.
Vzhledem k tomu, že dvě úřednice Stavebního úřadu Klobouky u Brna vykonávají výkon státní
správy na svěřeném úseku pro spádově cca 7.488 obyvatel města Klobouky u Brna včetně 7
okolních obcí, mají neúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) vyhrazeny i pro plnění jiných
pracovních úkolů, např.místní šetření, jednání s dalšími orgány státní správy atd. V tyto dny
nemusí být úřednice pro klienty bezprostředně k dispozici, proto je vhodnější, aby se klient s
úřednikem na schůzce předem domluvil.
2) Dne 30.11.2017 v 7:42 hod. byl odeslán z kanceláře Allrisk, z účtu …..... e-mail adresovaný na
SÚ Klobouky u Brna, na účet stavebni@kloboukyubrna.cz, tedy referentce SÚ …..... Žádám
tímto o potvrzení data a času přijetí tohoto mailu.
Uvedeného dne 30.11.2018 a ani jiný následující den na adresu stavebni@kloboukyubrna.cz
žádný e-mail z účtu …........... nebyl doručen. Tuto skutečnost jsme nechali prověřit
administrátory, kteří nám potvrdili, že žádný takový email nebyl do schránky MěÚ doručen.
3) Na jakém konkrétním místě webu kloboukyubrna.cz/kontakt 1/ kontaktrní informace, na
který mě odkazujete ve své odpovědi ze dne 21.2.2018, jsou zřetelně vyznačeny úřední
hodiny stavebního úřadu ke dni 9.4.2018.
Úřední hodiny celého Městského úřadu Klobouky u Brna, tj. včetně stavebního úřadu, jsou
uvedeny na webu města http://www.kloboukyubrna.eu/ v horní liště vpravo – kontaktkontaktní informace, přesně tedy na adrese http://www.kloboukyubrna.eu/kontakt1/kontaktni-informace/.
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