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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 28.2.2019, poskytuji požadované informace:
k bodu 1) Jakou mechanikou CD/DVD disponuje Bc. Dorazilová a operačním systémem, a zda má práva
tuto mechaniku použít k zápisu na CD/DVD.
Mechanika DVD: Samsung SH-224DB
Operační systém: Windows 7 Professional / 64 bit
Má práva tuto mechaniku použít k zápisu na CD/DVD: má práva
k bodu 2) Jaký systém digitálního vedení spisu úřad používá k vedení agendy.
Název software spisové služby: Aplikace T-WIST® Elektronická evidence dokumentů
Název firmy: T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
k bodu 3) Seznam změn a přístupů jednotlivých osob ke spisu OSČ/84616/2018-PD 971/2018/Dor.
Tedy strojně čitelný datový v digitální podobě logovací soubor obsahující čas, přístup konkrétní osoby,
změny, případně (vložení dalšího dokumentu), které učinila.
Ve věci vedené pod spis. Značkou č.: OSČ/84616/2018-PD 971/2018/Dor. byla ve smyslu ustanovení
§ 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"), a v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Nový Jičín, ke dni 11.12.2018, určena
jako oprávněná úřední osoba k provádění úkonů v předmětném řízení, jakožto k úkonům
před zahájením řízení, tak i po zahájení řízení, až do konečného rozhodnutí ve věci, dále
u mimořádných opravných prostředků, včetně podpisů veškerých usnesení, a souvisejících meritorních
rozhodnutí vážících se k předmětné věci, paní Bc. Petra Dorazilová. O určení oprávněné úřední osoby
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je v předmětném spise veden záznam ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 správního řádu. Žádná jiná
osoba není ve smyslu uvedených ustanovení k těmto úkonům oprávněna.

Mgr. Zdeněk Petroš v.r.
vedoucí odboru organizačního

