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Odpověď na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní inženýrko,
dne 8. 10. 2009 jsme obdrželi Vaši žádost ze dne 5. 10. 2009, ve které žádáte podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění poskytnutí informací, jež se vážou
k dopisu, který byl dle Vašeho vyjádření napsán dne 10. 9. 2009 a následně zaslán na Krajský úřad
Jihočeského kraje, v němž jste údajně obviňována, že jako učitelka na OA a VŠE Tábor šikanujete
kolegy, narušujete veškeré vztahy ve škole a zásady slušného chování mezi učiteli i mezi studenty.
Dopis měl být adresován RNDr. Janě Krejsové, člence Rady Jihočeského kraje, řediteli Krajského úřadu
Jihočeského kraje JUDr. Luboši Průšovi a vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy PaeDr.
Jiřímu Moravcovi. Autorky tohoto dopisu měly být Mgr. Hana Hojdarová a p. Stanislava Mikšů.
Po posouzení Vaší žádosti v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím v platném znění sdělujeme následující.
Na první otázku ve Vaší žádosti o informace uvádíme, že tento dopis (Vámi nazýván jako
oznámení) byl skutečně zaslán všem Vámi uváděným osobám. Na druhou otázku ve Vaší žádosti
uvádíme, že osoby, jimž byl uvedený dopis adresován při projednávání podnětů obsažených v tomto
dopise spolupracovaly, avšak autorkám dopisu byly odpovědi zaslány jednotlivě od každé osoby, které
byl dopis adresován. Ve třetí otázce předmětné žádosti žádáte o informaci, kdy a jak bylo oznámení
řešeno a s jakým výsledkem. K tomuto sdělujeme, že tento Váš dotaz a zároveň žádost o zaslání kopií
dokumentů byly vyřízeny tím způsobem, že v příloze této odpovědi přikládáme fotokopie všech tří
odpovědí s tím, že osobní údaje adresátů byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů v platném znění a zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, znečitelněny.
S pozdravem

