STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Kancelář tajemníka
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Moravcová/485243777

4.12.2012

Vážený pane,
dne 3. prosince 2012 jsme obdrželi Vaši elektronickou žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon o informacích), kde jste
požadoval následující informace, cituji:
Část první
- Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy
- Vaše PSČ
- Další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy – přidružené obce
Část druhá – Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy
- Příslušný finanční úřad
- Příslušný úřad práce
- Příslušný katastrální úřad
- Příslušný soud
- Příslušná služebna Policie ČR
- Příslušné státní zastupitelství
- Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální)
- Spádová nemocnice
- Příslušná pobočka ČSSZ
- Příslušná hygienická stanice
- Příslušná pobočka SZPI
- Příslušný celní úřad
- Příslušný krajský úřad.
K části první vyjma dalších PSČ Vám sdělujeme, že úplný název a PSČ Statutárního město
Liberec je dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněnou informací a můžete ji nalézt na
webových stránkách Statutárního města Liberec http://www.liberec.cz/cz/magistratradnice/zadosti-informace/povinne-zverejnovane-informace. Na webových stránkách našeho
úřadu naleznete i městské čtvrti, které jsou naším úřadem spravovány
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/profil-statut-mesta/statut-mesta.
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K části druhé a k části první týkající se dalších PSČ Vám sdělujeme, že Statutární město
Liberec není u požadovaných informací povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona o
informacích, protože tyto informace nevznikají z jeho působnosti a proto jimi nedisponuje.
Z tohoto důvodu Vás informuji, že část druhá a část části první Vaší žádosti o poskytnutí
požadovaných informací byla podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích odložena.

S pozdravem,

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Jana Moravcová, v.r.
odbor kancelář tajemníka
pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení komunikace a informací
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