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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Úřad městské části města Brna, Brno – Starý Lískovec obdržel dne 15.2.2023 elektronicky  

Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 

zpřístupnění a poskytnutí následujících informací: 

 

1. Zda ÚMČ využil od roku 2012 mediaci  (mediaci ve smyslu zákona č. 202/2012 Sb. - 

shodně platné pro další dílčí žádosti). 

2. Zda ÚMČ vede evidenci takto vedených mediací, popř. jaký byl počet těchto procesů a 

kolik z nich bylo vedeno z vůle úřadu a kolik bylo nařízeno soudem? 

3. Zda ÚMČ má zpracovanou metodiku, popř. směrnici, jak při mediacích postupovat? 

4. Zda Rada MČ rozhodla od roku 2012 o využití mediace, popř. svým rozhodnutím 

stanovila formu a rozsah pravomoci na úřední osoby působící v rámci ÚMČ? 

5. Zda jsou zasazeny  do ÚMČ úřední osoby, které prošly odborným vzděláváním pro 

využití mediací jakožto řešení krizových situací?                                                             

 

Na výše uvedenou žádost poskytuji následující informace: 

 

1. ÚMČ města Brna, Brno – Starý Lískovec (dále jen „ÚMČ“) od r. 2012 nevyužil 

mediaci. 

2. ÚMČ nevede evidenci mediací, počet procesů byl nulový. 

3. ÚMČ  nemá zpracovanou metodiku,  nemá zpracovanou směrnici, jak při mediacích 

postupovat. 

4. Rada MČ od roku 2012 nerozhodla o využití mediace, nestanovila formu a rozsah 

pravomocí na úřední osoby působící v rámci ÚMČ. 

5. Do ÚMČ nejsou zasazeny úřední osoby, které prošly odborným vzděláváním pro 

využití mediací jakožto řešení krizových situací.                                                            

 

Informace se poskytují bezplatně. 
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