Dotaz ze dne 8. 3. 2017, Spr 90/17
Vážený pane, vážená paní,
aktuálně by mohla probíhat komunikace ve věci českého občana XX, narozeného XX,
mezi Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen ÚMPOD) na straně jedné
a španělskými institucemi a právním zástupcem matky nezletilého XX na straně druhé.
Cílem této komunikace by mohlo být mj. zjištění adresy jeho pobytu, adresy jeho školy a
dalších životních podmínek, dále okolnosti soudních řízení týkajících se nezletilého a jeho
rodičů, případně nějaké požadavky španělské strany, výzvy, případně návrhy.
Žádám Vás proto o poskytnutí kopie aktuálně poslední korespondence mezi ÚMPOD na
straně jedné a španělskými úřady a právní zástupkyní matky, případně i samotnou matkou
nezletilého na straně druhé v uvedených věcech. Mám na mysli jak korespondenci s úřady,
tak s matkou včetně jejího zástupce. Zdůrazňuji, že se mi jedná o poslední korespondenci
jak odeslanou, tak i přijatou, i v cizích jazycích. Korespondencí se rozumí písemnosti
odeslané i přijaté, listinné, elektronické i faxové (včetně všech příloh), zápisy/záznamy z
jednání, i všechny dokumenty předané osobně.
Informace žádám výslovně poskytnout v elektronické podobě na tuto elektronickou adresu a
s ohledem na hospodárné nakládání s prostředky ÚMPOD nepožaduji vyjádření v listinné
formě na adresu trvalého pobytu.
Děkuji, s pozdravem
Odpověď zástupkyně ředitele z 21. 3. 2017
Vážený pane XX,
dne 8. 3. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí následujících informací.
Žádáte o poskytnutí kopie aktuálně poslední korespondence mezi UMPOD na straně jedné
a španělskými úřady a právní zástupkyní matky, případně i samotnou matkou nezletilého na
straně druhé v uvedených věcech. Máte na mysli jak korespondenci s úřady, tak s matkou
včetně jejího zástupce. Zdůrazňujete, že se Vám jedná o poslední korespondenci jak
odeslanou, tak i přijatou, i v cizích jazycích. Korespondencí se rozumí písemnosti odeslané i
přijaté, listinné, elektronické i faxové (včetně všech příloh), zápisy/záznamy z jednání, i
všechny dokumenty předané osobně.
Informace žádáte výslovně poskytnout v elektronické podobě na tuto elektronickou adresu
a s ohledem na hospodárné nakládání s prostředky UMPOD nepožadujete vyjádření v
listinné formě na adresu trvalého pobytu.
V příloze Vám tedy zasíláme vyžádané dokumenty:
E-mail od španělského ústředního orgánu (1. 7. 2016)
E-mail od advokátky matky (3. 10. 2016)
E-mail od UMPOD advokátce matky (14. 10. 2016)
E-mail od korespondenta Mezinárodní sociální služby s přílohou (10. 11. 2017)
E-mail od UMPOD na korespondenta Mezinárodní sociální služby (10. 11. 2017)
E-mail z UMPOD na španělský ústřední orgán (20. 2. 2017)
S pozdravem

