Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení,
na základě § 13 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se obracím
na Váš úřad se žádostí o:
1. sdělení aktuálního počtu rozkladových komisí ve Vašem úřadu a jaké je
jejich zaměření;
2. zaslání kopií statutu a jednacího řádu rozkladové komise ve smyslu § 152
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
byla-li zřízena, a to v současné době účinném znění;
3. zaslání kopií co nejvyššího možného počtu rozhodnutí ministra nebo
vedoucího ústředního správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu statutu a
jednacího řádu, nejpozději však za posledních 5 let;
4. zaslání kopií co nejvyššího možného počtu návrhů na rozhodnutí ministra
nebo vedoucího ústředního správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu
statutu a jednacího řádu, nejpozději však za posledních 5 let;
5. zaslání statistik rozhodování podle aktuálních znění statutu a jednacího
řádu (viz bod 2), tzn. zejména počet vydaných rozhodnutí v prvním stupni,
počet podaných rozkladů proti nim a způsoby rozhodnutí o rozkladech ve
smyslu § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve vztahu k bodům ad 2 a 3 doplňuji, že by se mělo jednat o rozhodnutí nebo
návrhy co do obsahu nejpestřejší, tzn. rozklad zamítající a rozkladu tzv.
vyhovující (rozhodnutí zrušit nebo změnit), tak aby z nich bylo možné
vyvodit obecné závěry.
Poskytnuté informace by měly být využity při zpracování diplomové práce
žadatelky o informace jako studentky právnické fakulty.
Podle § 17 odst. 3 a 5 zákona žádám před poskytnutím informací oznámení o
úhradě a její výši, bude-li vyžadována.
Preferuji, aby mi předmětné informace byly podle § 4a odst. 1 in fine
zákona poskytnuty v elektronické podobě, a to zasláním na emailovou adresu
Děkuji za vyřízení mé žádosti.
S pozdravem a přáním hezkého dne

