Přehled informací poskytnutých dle zák. č.106/1999 Sb
(zveřejněný dle ust. § 5 odst. 3 zákona)
rok 2019
Žádost PMS-Spr 00013/2019-603 byla doručena poštou dne 8. 1. 2019 s níže uvedeným textem.
Odpověď byla odeslána 21. 1. 2019 poštou s níže uvedeným textem – zpracoval Mgr. Radek
Valenta
Dotaz (přepis dotazu)
ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA Č.106/1999SB.
ŽADATEL DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.106/1999SB.POŽADUJE
POSKYTNUTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INFORMACÍ:
SDĚLENÍ, ZDALI JE PRAVDOU (ČI ODPOVÍDÁ-LI TO USTÁLENÉ METODICE POVINNÉHO), ŽE I
JEDINÝ NEZAHLAZENÝ KÁZEŇSKÝ TREST JE PŘEKÁŽKOU PRO NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE MEZI
ODSOUZENÝM A PMS?
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ
Odpověď
Pane xxxxx,
k Vašemu dotazu Vám sděluji, že pracovníci Probační a mediační služby (dále jen PMS) žádosti
odsouzených o navázání spolupráce s PMS při přípravě podkladů pro rozhodnutí soudu o podmíněném
propuštění pečlivě vyhodnocují. Postupují přitom dle Metodického standardu parole, který je závazný
pro všechny zaměstnance PMS.
Je pravdou, že nezahlazený kázeňský trest může být důvodem pro nenavázání spolupráce PMS s
odsouzeným. Ujišťuji Vás však, že pracovníci PMS, kteří docházejí do věznice, posuzují žádosti o
navázání spolupráce komplexně, tedy zajímají se o celkovou situaci odsouzeného. Pokud dojdou k
závěru, že spolupráce nebude navázána, s důvody tohoto rozhodnutí odsouzeného seznámí.
S pozdravem
Žádost PMS-Spr 00072/2019-022 byla doručena dne 11. 1. 2019 e-mailem s níže uvedeným
textem.
Odpověď byla odeslána 21. 1. 2019 e-mailem s níže uvedeným textem – zpracovala Eva Hošková
Dotaz
Dobrý den, vážená paní xxxxx,
Navazuji na náš telefonát a dovoluji si Vás na základě zákona 106/1999 Sb. Zákon o svobodném
přístupu k informacím, zdvořile požádat o seznam firem, které se přihlásily do výběrového řízení na
dodavatele monitorovacích náramků pro odsouzené k domácímu vězení.
Děkuji
Přeji krásný den
Odpověď
Pane….,
v reakci na Váš dotaz ze dne 19.3.2018 adresovaný Krajskému státnímu zastupitelství v Brně Vám
sděluji, že středisko PMS v Brně nebylo pověřeno výkonem dohledu nad Vaší osobou a dohled nad
Vámi tím pádem nevykonává a nevykonávalo. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme poskytnout žádné
bližší informace.
S pozdravem

