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Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
město Dobruška přijalo dne 16. 11. 2020 prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaši
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999“) , Sp. Zn::
15903/2020 SOC/SD, č. j. PDMUD 59475/2020, v níž požadujete poskytnutí níže uvedených
informací, které souvisí s Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999, kterou
město Dobruška přijalo dne 07. 10. 2020, Sp. Zn.: MUD 15158/2020 SOC/SD, č. j. PDMUD
48705/2020:
1. Jaká byla skutečná časová náročnost vyhledávání požadovaných informací, tj. o 13
případech kolizního opatrovnictví?
2. Který pracovník tyto informace vyhledával?
3. Který den konkrétně? A v který časový úsek, tj. od kolika do kolika hodin?
Na základě Vaší shora uvedené žádosti Vám poskytujeme předmětné informace:
Odpověď dle požadavku č. 1:
Pro vyhledání požadovaných informací bylo nezbytné důkladně, individuálně pročíst všechny
založené spisy v poptávaném období, tj. od 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019, kterých je celkem
29, z toho bylo zjištěno 13 případů, kdy bylo město Dobruška ustanoveno kolizním
opatrovníkem ve Vámi požadované záležitosti, tj. kolizní opatrovnictví nezletilého/nezletilých
dětí v případech soudního řízení o svěření do péče po rozvodu rodičů/rozchodu nesezdaných
rodičů (dále jen „kolizní opatrovnictví“). S ohledem na výše uvedenou skutečnost není dost
dobře reálné oddělit z celkové časové dotace na proces vyhledávání včetně zpracování
poptávaných informací interval, který by byl vyčleněn na prostudování zjištěných 13 případů
kolizního opatrovnictví. Skutečná časová náročnost procesu vyhledání požadovaných
informací, která zahrnuje i detailní studium zjištěných 13 případů kolizního opatrovnictví,
byla 580 minut, tj. 9 hodin a 40 minut. Časová dotace na vyhledávání informací byla
v rozsahu cca 20 minut pro každý jednotlivý z uvedených 29 spisů.

tel.: 494 629 580
fax: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
datová schránka: mgjbetz

IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

Městský úřad Dobruška
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška
Odpověď dle požadavku č. 2:
Procesem vyhledávání Vámi požadovaných informací na základě Vaší žádosti se zabývaly
pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí, konkrétně Bc. Markéta Lažová, Dis. a Mgr.
Miriam Voltrová.
Odpověď dle požadavku č. 3:
Celý proces vyhledávání informací se uskutečnil v níže uvedených dnech s vymezeným
časovým úsekem:
08. 10. 2020 12:00 – 14:00
2 hodiny
09. 10. 2020 09:00 – 11:00 + 12:00 – 13:40 3 hodiny 40 minut
12. 10. 2020 07:30 – 09:30 + 13:00 – 15:00 4 hodiny
Celkem
9 hodin 40 minut

S pozdravem

Ing. Mgr. Simona Dolková v. r.
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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