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Mestsky urad Lysa nad Labem 
Kancelář MěU 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

spis. zn.: MULNL-KÚ/5421/2022/zem 

I 

Naše MULNL-KU/5421-1/2022/Zem 

Vyrizuje: Ing. Alena Novotná 

Telefon: 325 510 221 

E-mail: alena.novotna@mestolysa.cz 

Dat.Schránka: 5adasau 

Datum: 4. 2. 2022 

Odpověď na žádost k MěÚLnL o poskytnutí informace podle InfZ k podnětu zahájení řízení k 
úřední desce 

Vážený pane

dne 20. 1. 2022 jste podal k Městskému úřadu Lysá nad Labem žádost o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete 

následující informace: 

jakým způsobem byl vyřízen můj podnět k zahájení řízení Z moci úřední ve věci zveřejňování na 

elektronické úřední desce města Lysá nad Labem, který jsem podal v rámci Podnětu ve věci 

zveřejňování na elektronické úřední desce Města Lysá nad Labem zaslaném Městskému úřadu 

Lysá nad Labem prostřednictvı'm datové schránky a mailu přes podatelna dne 20.4.2021 - viz 

příloha. 

Poskytněte informaci, jakým způsobem bylo naloženo s mými ústními podněty k vadám na 

úředním desce, které jsem sdělil přímo tajemnici úřadu ing. Novotné v rámci Společného ústního 

jednání před elektronickou úřední deskou umísteˇnou v podloubí staré budovy radnice Husovo 

nám. 23 Lysá nad Labem (vedle pro veřejnost uzavřeného vchodu), které se uskutečnilo dne 21. 

dubna 2021 od 8 hod (dle vzájemneˇpotvrzené schůzky). 

Poskytněte písemnosti, které byly k tomuto mému ústnímu podnětu ze Strany MěÚLnL 

sepsány/vytvořeny (žádal jsem mj. o sepsání protokolu Z ústního jednání). Pokud písemností 

nebyly vytvořeny poskytneˇte k tomu příslušné rozhodnutí. 

Ve věci Vašeho dotazu Vám sděluji: 

Na základě Vašich podnětů povinný subjekt požádal Ministerstvem vnitra, odborem veřejné 

správy, dozoru a kontroly O provedení kontroly správnosti vedení úřední desky. Ministerstvem 

vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly shledalo pouze jediné pochybení při vedení 

úřední desky, a to neplnění povinnosti stanovené vyhláškou číslo 515/2020 Sb. O výsledku jste 
byl informován na Zastupitelstvu města dne 15. 9. 2021. Úřední deska byla opětovně 

kontrolována Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, které ke dni 23. 

9. 2021 zaslalo zprávu o výsledku kontroly, viz příloha. 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice


