Příloha č. la )

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím - fyzická osoba

Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek, CZ
Jméno*:..................................
Příjmení*:................................

...............................................................................................
..........................................................................................

Titul:......................................................................................................................................................
Datum narození*: ..................

.....................................................................................

Bydliště: U lice*:......................

........................................................................................

Č .p .*:.............................................................................................................................................

Město*: .....................................

..............................................................................................

PSČ *:.........................................

..................................................................................................

Kontaktní adresa**: ..........................................................................................................................
Telefon:......................................

.........................................................................................

E-mail:

Předmět žádosti: ....................................................................................................
* Povinné údaje
** Uvést v případě, že se neshoduje s bydlištěm
Vaše žádost:
Důležité informace ObU/MěU rozpočet, místní poplatky, ekonomika,..........
Najdu v ObU/MěU zdravotní středisko, škola a školka, spolky,......................
Občan ObU/MěUsmlouvy a objednávky,............................................................
ObU/MěU Technické služby, plán zimní údržby, Školství, Školská zařízení,
Investor projekty a plány ObU/MěU,....................................................................
Majetek, projekty a plány ObU/MěU,..................................................................
Město, Městský úřad a Městská policie...............................................................

Příloha č.lb )

Číslo spisu:
Číslo jednací:
Datum podání původní žádosti:

Za Úřad - Podatelna přijal:

datum, jméno a příjmení pracovníka,

jeho funkce,

odbor Úřadu

podpis

*) Vychází ze zákona

Prohlášení a souhlas žadatele: Potvrzuji svým podpisem, že jsem ObÚ/MěÚ v této žádosti
poskytl pravdivé údaje týkající se mé osoby a nic podstatného jsem nezamlčel.
Souhlasím, aby výše uvedené údaje byly zveřejňovány v souladu s příslušnými předpisy při
jednáních ObÚ/MěÚ týkajících se přijetí žádosti o o poskytnutí informace podle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vedení žádosti v evidenci ObÚ/MěÚ.
Výslovně souhlasím s provedením vyřizování žádosti, které je nedílnou součástí řízení o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

KANCEL

Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239,
36221 Nejdek, CZ ■(Pověřená osoba)
Kancelář ObÚ/MěÚ Odbor právní a Obecní živnostenský úřad
Počet listů:4
Počet příloh :2
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/ . . 2020

NAŠE ZNAČKA:
ČBBOO-603606/2020

VYŘIZUJE:

DATUM:
01. 12. 2020

Věc: Žádost podle § 14 odst.1,2 písm.a) zák.č.106/1999 Sb.

Žadatel FO - Fyzická osoba (Oprávněná osoba) odesílatel
prostřednictvím systému datových schránek datovou zprávu ID: ... Město Nejdek, náměstí Karla
IV. 239, 36221 Nejdek, CZ ■(Pověřená osoba) o Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. „Žádost o poskytnutí informace" (dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ze dne 01. 12. 2020 v 17:11 hod.
Žádám o odpověď. Odpověď žádám zaslat výslovně v elektronické formě prostřednictvím datové
schránky, viz. uvedené kontaktní údaje podatele. Žádám o zaslání kopie tohoto samotného sdělení
a zároveň také, vč. samotné žádosti podle zák.č. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informace o následující body:8;týkající se:...
1. sdělte který právní předpis stanoví zákon o pohřebnictví, podle kterém právního předpisu se řídí
veřejné pohřebiště, která místně příslušná Hygienická stanice vydává rozhodnutí o provozu
veřejného pohřebiště tady žádám o poskytnutí rozhodnutí k nahlédnutí místně příslušné
Hygienické stanice
2. který provozovatel jeho název a ičo zajišťuje stravování pro seniory, který provozovatel jeho
název a ičo zajišťuje stravování ve školském zařízení
3. kdy Město může využít záměr o pronájmu části pozemku na svém katastrálním území
města/jaká je nejistota měst a obcí při zhodnocení stavebního pozemku
4. dodavatelů energií od který dodavatel jeho název a ičo energií městu dodává energie
vodal.smlouva za rok 2019, teplol.smlouva za rok 2019, elektřina 1.smlouva za rok 2019, jeho
název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou smlouvu tady žádám o zaslání k nahlédnutí
dokumentu

5. Zvířecího útulku jaký druh Město zvířecího útulku provozuje, který provozovatel je vlastníkem
zvířecího útulku jeho název a ičo, s kým má aktuálně Město podepsanou nájemní smlouvu tady
žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019, 2020, která místně
příslušná Hygienická stanice je jako dozorový orgán
6.
Čerpacích stanic který provozovatel ja k se jmenuje název a ičo je vlastník čerpacích stanic ve
městě, kolik na svém kat. území Město má čerpacích stanic s kým má aktuálně Město podepsanou
nájemní smlouvu tady žádám o zaslání o poskytnutí tří smluv k nahlédnutí za rok 2018, 2019,
2020
7.
Kruhových objezdů na katastrálním území Města kolik na svém kat.území Město má
kruhových objezdů, které silniční třídy užívají kruhových objezdů, kdo se o kruhové objezdy stará
která společnost je jí název a ičo kdo se stará o zimní údržbu silnic kterých silničních tříd
8.
Železniční přejezdy kolik má Město na svém kat.území železničních přejezdů,kdy aktuálně
došlo k nějaké modernizaci kolik modernizace stála peněz ze kterého zdroje byly peníze na
modernizaci čerpány, proběhla někdy modernizace zejména instalace světelného signalizačního
zařízení, pokládka elekroinstalační kabeláže železničních závor
Statistické údaje: Zařízení v obci*) Zaškrtněte křížkem
Pošta ANO/NE, Škola ANO/NE, Zdravotnické zařízení ANO/NE, Policie ANO/NE, Kanalizace
(ČOV) ANO/NE, Vodovod ANO/NE, Plynofikace ANO/NE
Žádám o zaslání úplné kopie tohoto samotného přípisu

S pozdravem
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