STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

INFORMACE
pro 2. zasedání zastupitelstva města 27.02.2020

Odpověď na dopis CJ MML 005262/20

Zpracoval:

Nedvídková Denisa - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
Rada města dne 18.2.2020 schválila návrh odpovědi na dopis paní Mgr. M [osobní údaj odstraněn] H
[osobní údaj odstraněn] , který podala 8.1.2020 CJ MML 005262/20 - usnesení 145/2020.
Dne 8. 1. 2020 obdrželo město dopis paní Mgr. M [osobní údaj odstraněn] H [osobní údaj odstraněn] ,
bytem: [osobní údaj odstraněn] , adresovaný panu primátorovi a členům zastupitelstva města Liberec a
byl zaevidován pod: CJ MML 005262/20 – příloha č.1.
Dopis paní H [osobní údaj odstraněn] se týká zejména problematik spojených s provozem systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a čistoty
veřejného prostoru, dále problematikou výše poplatku za komunální odpad.
Dopis byl postoupen k vyřízení odboru ekonomiky v souladu s přílohou č. 5. - Postup vyřizování
korespondence adresované Radě města Liberec a Zastupitelstvu města Liberec směrnice 4T Spisový a
skartační rád - příloha č. 2 tohoto materiálu.
Dopis bude odeslán dne 21. 2. 2020 a je přílohou č.3 této informace.

Přílohy:
Příloha č.1 - dopis Mgr. MH 8.1.2020
Příloha č. 2 - směrnice 04T-Příloha č. 05 Postup vyřizování korespondence adresované RM, ZM
Příloha č.3 -odpověď 005262-20-AN

Statutární město Liberec

Příloha č. 5 směrnice č. 4T

Postup vyřizování korespondence adresované
Radě města Liberec a Zastupitelstvu města Liberec
1. Návrhy, připomínky, podněty (dále jen „korespondence“) adresovaná Radě města
Liberec (dále jen „RM“) a Zastupitelstvu města Liberec (dále jen „ZM“) bude předána přes
podatelnu do sekretariátu TA.
2. Sekretariát TA předá korespondenci prostřednictvím TAOR příslušnému odboru.
3. TAOR odpovídá za evidenci korespondence.
4. Příslušný odbor předloží předmět korespondence formou písemné informace nebo jako bod
pořadu jednání nejbližší schůzi RM již s návrhem řešení, případně návrhem odpovědi.
5. Formu a způsob projednání korespondence ZM navrhne RM.
6. Výjimku tvoří korespondence, která se týká problematiky právě projednávané na zasedání
RM, ZM a korespondence, u které není možné předem připravit návrh odpovědi. Taková
bude předložena RM, ZM bez komentáře.
7. Pokud korespondence nebude předložena k projednání a vyřízena do 30 dnů od jejího
obdržení, či nebude na ni v uvedené lhůtě odpovězeno, musí být pisatel v této lhůtě
informován odborem o zpoždění a důvodech zpoždění.
8. Celková doba vyřízení nesmí překročit 60 dnů (§16 odst. 2 písm. „g“ platného zákona o
obcích).
9. O vyřízení korespondence je nutné podat zprávu TAOR.
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