
Žádosti v roce 2014 

 
 

1) Žádost – Bc. Š. F., Praha 

Věc:  Žádost o poskytnutí informací ve věci zaměstnanců veřejné správy, jejich motivace a 

etika + etický kodex.  

Odpověď:  Byla poskytnuta odpověď v požadovaném rozsahu.   

 

2) Ing. L. L., Brno 

Věc: Žádost o poskytnutí informací týkající se nakládání s veřejnými prostředky ve vztahu 

k vedoucím zaměstnancům Městského úřadu v Náchodě za období leden 2010 až červenec 

2014. 

Odpověď: Informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu.  

 

3) Žádost – J. M., Kladruby nad Labem 

Věc: Žádost o sdělení využívání údajů z registrů osob.  

Odpověď: Zaslána žadatelům v zákonné lhůtě Alenou Marešovou, manažerem eGON centra.   

 

4) Žádost – D. H., Teplice 

Věc: Žádost o poskytnutí kopií kandidátních listin do komunálních voleb podané 

registračnímu úřadu.  

Odpověď: Rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátních listin za celý správní obvod 

Města Náchod jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Náchod a taktéž na 

internetových stránkách www.mestonachod.cz  

 

5) Žádost – M. K., Náchod 

Věc: Poskytnutí písemného znění dohod mezi Městem Náchod a investorem „Obchodního 

centra Náchod“, na základě zveřejněného odůvodnění územního plánu Náchod.  

Odpověď: Mezi Městem Náchod a investorem „Obchodního centra Náchod“ nejsou sjednané 

žádné dohody.  

 

 

 

 

http://www.mestonachod.cz/


6) Žádost – Mgr. M. K., Praha 2 

Věc: Poskytnutí informací týkající se periodika vydávané samosprávou. Byly položeny 

konkrétní otázky ve smyslu identifikace vydavatele, identifikace distributora periodika, počtu 

členů redakční rady, vnitřních pravidel pro tvorbu periodika aj.  

Odpověď: Informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu tiskovou mluvčí Bc. Ninou 

Adlof.  

 

7) Žádost – M. Z., Kramolna, M. H., Náchod 

Věc: Poskytnutí informací týkající se investičního záměru – autobusové nádraží Náchod 

Odpověď: Dílčí podklady k žádosti byly získány od pracovníků příslušných odborů a 

odeslány způsobem, který si určili žadatelé.  

 

8) Žádost – LUMA GROUP, s.r.o., Praha 10 

Věc: Žádost o sdělení využívání údajů z registrů osob. 

Odpověď: Zaslána žadatelům v zákonné lhůtě Alenou Marešovou, manažerem eGON centra.   

 

10) Žádost – Ing. T. B., Praha 2 

Věc: Žádost o sdělení využívání údajů z registrů osob. 

Odpověď: Zaslána žadatelům v zákonné lhůtě Alenou Marešovou, manažerem eGON centra.   

 

 


