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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, kterou jsme obdrželi 22.06.2018, Vám sdělujeme následující:
1. Jaká je oficiálního webová stránka Vaší obce.
http://www.luhacovice.cz/
2. Zda Vaše obec využívá e-mailové schránky na vlastní doméně, či prostřednictvím domény jiné,
popřípadě jaké.
Město Luhačovice využívá doménu, kterou má zaregistrovánu AVONET, s.r.o.,
3. Kolik e-mailů bylo v období roku 2017 obdrženo na všechny e-maily Vašeho správního orgánu z emailové adresy ondrej.cubik@mesto-uh.cz
Ve spisové službě se automaticky evidují zásilky došlé na elektronickou podatelnu pro přijímání
a vypravování elektronických zásilek na adrese e-podatelna@mesto.luhacovice.cz. Za období
01.01.2017–31.12.2017
neevidujeme
žádnou
korespondenci
z
e-mailové
adresy
ondrej.cubik@mesto-uh.cz.
V souladu se spisovým řádem se korespondence doručená na e-mailové adresy zaměstnanců
úřadu eviduje, pouze pokud je takového charakteru, který evidenci podléhá. Za předání
k zaevidování takových dokumentů odpovídá zaměstnanec, na jehož adresu byl doručen.
Evidenci nepodléhají dokumenty, které svou povahou nemají určující nebo závazný charakter
(soukromé písemnosti, periodika, pozvánky, obchodní nabídky apod.)
Neprovozujeme SW pro sledování všech přijatých e-mailů na jednotlivé e-mailové adresy
zaměstnanců, tudíž není možné zjistit, zda na některou byla doručena předmětná zásilka.
4. Zda Váš správní orgán, popřípadě některý ze zaměstnanců na e-mail vedený na Vaší doméně
obdržel e-mail z adresy ondrej.cubik@mesto-uh.cz s předmětem “Kocour v botách 1”
Viz odpověď na dotaz č. 3
5. Zda Váš správní orgán, popřípadě některý ze zaměstnanců na e-mail vedený na Vaší doméně
obdržel e-mail z adresy ondrej.cubik@mesto-uh.cz s předmětem “Kocour v botách 2”
Viz odpověď na dotaz č. 3
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6. Zda Váš správní orgán, popřípadě některý ze zaměstnanců na e-mail vedený na Vaší doméně
obdržel e-mail z adresy ondrej.cubik@mesto-uh.cz s předmětem “Kocour v botách 3 - žádost o
spulupráci”
Viz odpověď na dotaz č. 3
7. Zda Váš správní orgán, popřípadě některý ze zaměstnanců na e-mail vedený na Vaší doméně
obdržel e-mail z adresy ondrej.cubik@mesto-uh.cz odeslaný dne 31. července 2017 s předmětem
“Kocour v botách 3 - žádost o spolupráci”
Viz odpověď na dotaz č. 3
Tímto považujeme informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle
§ 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. není požadována.
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