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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace ze dne 22. 4. 2014, dodané do DS dne 21.4.201 –
žádost o informaci zda akce, které pořádá Obecní úřad Kopřivná, o kterých jsou občané
informováni ʺ žlutýmʺ letáčkem do schránek a na kterých je vymezen čas pro děti a ženy,
jsou určeny i pro muže, jelikož informační letáčky zmiňují pouze ženy a děti.
Žádá: Za lepší život v Kopřivné , o. s. IČO: 02329883, Kopřivná 13, 788 33 Hanušovice
Poskytnutá informace.
Vážený pane M.V. , předsedo občanského sdružení ʺZa lepší život v Kopřivné,,
k Vaší žádosti ze dne 22. 4. 2014, dodané do DS dne 21. dubna 2014 Vám sděluji následující:
Informační letáčky zmiňují ženy a děti (jedná se o informační leták, aby občané obce byli co
nejlépe obeznámeni s tím, pro jakou cílovou skupinu je akce určena a dále s tím, co se na dané akci
bude vyrábět ) .Obsahem těchto Vámi zmíněných akcí jsou převážně rukodělné činnosti, kterými se
zpravidla zabývají ženy, avšak v žádném případě nedojde k tomu, že by přístup mužům, nebo
komukoli, kdo se zmíněné akce má zájem zúčastnit byl odepřen.
Tedy tyto akce jsou svým charakterem určeny spíše pro ženy, pokud ale projeví zájem zúčastnit se
kterýkoli občan obce v žádném případě se nestane, že by mu toto nebylo umožněno.
V budoucnu, pokud se Obecní úřad bude zabývat pořádáním dalších akcí a například svým
charakterem budou určeny spíše pro muže budeme i o tomto občany informovat tako (tedy v tom
smyslu, že akce je spíše určena svým charakterem pro muže) a to z důvodu toho, že necháváme na
rozhodnutí samotných občanů, zda se takovýchto akcí mají zájem zúčastnit.
Pokud jako předseda občanského sdružení, nebo kterýkoliv člen Vašeho sdružení máte zájem se
zmiňovaných akcí zúčastnit, tak Vaši účast na dalších připravovaných akcích rádi uvítáme.

Poskytnutá informace odeslána dne 5. 5. 2014 datovou schránkou.
Informace byly poskytnuty žadateli v plném rozsahu.

Informaci vypracovala: Gerešová Jana starostka obce

