
Příloha č. 1a)

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

Obec Okna    

Jméno*: ..................................Martin...............…………….........................................................

Příjmení*: ...............................FLOREC......................................................................…………. 

Titul: .....................................................................................................................……………….. 

Datum narození*:  ..................29. 07. 1977...................................................................................

Bydliště: Ulice*: ……………..Čebín č. p.,……………….……………………………………... 

Č.p.*: …………………………234…………………………….…………………………………. 

Město*:  ………………………Čebín.……………………...…………………………………….

PSČ*: …………………………66423….…………………………………………………………. 

Kontaktní adresa**:   .........................….........................................................................................

Telefon: ……………………….608887726…….…………………………...…………………….. 

E-mail: 
………………………………....Martin.Florec@seznam.cz………………………………………

Předmět žádosti:  …………………………………………………………………………………...

* Povinné údaje
**  Uvést v případě, že se neshoduje s bydlištěm

Vaše žádost:
Důležité informace ObÚ/MěÚ rozpočet, místní poplatky, ekonomika,....……………………...
Najdu v ObÚ/MěÚ zdravotní středisko, škola a školka, spolky,...........………………………...
Občan ObÚ/MěÚsmlouvy a objednávky,.................................................………………………...
ObÚ/MěÚ Technické služby, plán zimní údržby, Školství, Školská zařízení,……...............…...
Investor projekty a plány ObÚ/MěÚ,...…..........................................................................……….
Majetek, projekty a plány ObÚ/MěÚ,.....................................................….……………………...
Město, Městský úřad a Městská policie…………………………………………………………...



Martin Florec, Narozen 29. 7. 1977, Čebín č.p. 234, 664 23, ID Datová schránka:(dyq74i7)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE 
/ . . 
NAŠE ZNAČKA: 
ČBBOO-603606/2020 
VYŘIZUJE/LINKA: 
M. Flo/608887726 

MÍSTO/DATUM:                               Obec Okna      

Čebín, 29.11.2020                              Starosta 

Počet listů:5                                        Okna 40,    
Počet příloh:2                                     47162 Okna, CZ    

Věc:Sdělení 

Žadatel FO – Fyzická osoba (Oprávněná osoba) odesílatel Martin Florec, nar.: 29.07.1977 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. 

1. Poskytovatel  veřejné dopravy – název a ičo společnosti  dopravce který pro obec
zajišťuje autobusovou dopravu – název a ičo obcí a měst mezi kterými autobusy
jezdí obec, město, okres, kraj pokud sahá obecní, městské katastrální území – se
kterým dopravcem má obec,  město  podepsanou smlouvu,  žádám o poskytnutí  o
zaslání k nahlédnutí tří smluv s dopravcem za roky 2018; 2019; 2020, jaké vznikly
náklady na zaplacení dopravci za tyto roky

2. Poskytovatel a Dodavatel energií, voda, elektřina, teplo název a ičo společnosti který
pro obec, město dodává energii, voda, elektřina, teplo pokud sahá ohraničení obecní,
městské katastrální  území název obcí  a  ičo – se kterým dodavatelem energií  má
obec,  město podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí  o zaslání  k nahlédnutí  tří
smluv s dodavatelem energií za roky 1 x smlouva voda 2018; 1 x smlouva elektřina
2019; 1 x smlouva teplo 2020, jaké vznikly náklady obci, městu na zaplacení za tyto
energie za tyto roky – jsou tyto smlouvy veřejně dostupné a jsou v analogové i v
elektronické formě dostupné umožňující dálkový přístup 

3. Poskytovatel a provozovatel správa hřbitova název a ičo společnosti který spravuje
provozuje hřbitov – název a ičo Poskytovatele pohřební služby - jaký tip smlouvy
podepisuje obec, město s fyzickou osobou hrobové místo, je stanovený nějaký ceník
pro hrobové místo, kolik stojí hrobové místo smlouva se podepisuje na jak dlouhou
dobu – žádám o poskytnutí  k nahlédnutí  1 x Řád veřejného pohřebiště,  1 x vzor
smlouvy o hrobové místo,  rozhodnutí,  stanovisko o ustanovení  s obcí  s městem
název právního předpisu který ustanovuje zákon o pohřebnictví 
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4. Školka  a  Škola,  senioři  Poskytovatel  a  Provozovatel  stravování  název  a  ičo
společnosti která zajišťuje školní stravování 

5. Poskytovatel  sociálních  služeb  pro  seniory  název  Domova  pro  seniory  a  ičo
Poskytovatele sociální služby, jaký tip sociální služby poskytujete“ 

6. Na kterých místech katastrálního území ve kterých ulicích název ulic má město, obec
umístěn spomalovací retarder (pruh) 

7. Jakým  způsobem  zajišťujete  (příp.  hodláte  zajistit)  soulad  zpracování  osobních
údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č.
2016/679) tzv. GDPR? 

8. Zadali  jste  nebo  plánujete  zadat  v  rámci  zadávacího  řízení  veřejnou  zakázku  na
dodávku  služeb  pro  zajištění  souladu  vaší  organizace  s  Obecným  nařízením  o
ochraně osobních údajů? 

 V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Uveďte termín (plánovaný
termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 

 V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Zajišťujete (hodláte zajistit)
soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí? 

 V  případě,  že  již  máte  vybraného  dodavatele  služeb  pro  zajištění  souladu  vaší
organizace  (příp.  i  vámi  zřizovaných  příspěvkových  organizací)  s  Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů, pak: 

 a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 

 b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 

 c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 

 d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby
vaší organizaci poskytovány 

9. Ve kterých případech a kdy může obec, město přistoupit se záměrem o pronájmu
části pozemku na svém katastrálním území obce či města 

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  

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – přetrvávající nejistota pro města a obce? 

-  od  kterých  odběratelů  aktuálně  jak  se  jmenují  název  a  ičo  ObÚ/MěÚ  platí  dodávku
elektřiny,vody,plynu
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– od kterých odběratelů aktuálně jak se jmenují název a ičo ObÚ/MěÚ platí dodávku
elektřiny,vody,plynu - Má ObÚ/MěÚ nějaký zvířecí útulek kdo ho provozuje název a
ičo organ

– Kolik  má  ObÚ/MěÚ  na  svém  katastrálním  území  čerpacích  stanic  kdo  je  jejich
provozovatel název a ičo organ

– Kolik  má  ObÚ/MěÚ  na  svém  katastrálním  území  kruhových  objezdů  na  pozemní
komunikaci která organizace se o ně stará její název a ičo

S pozdravem                          FlorecMartin 

                                                                          Martin Florec 
                                                                       odpov. pracovník 
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 Příloha č.1b) 

Martin Florec 
Narozen 29. 7. 1977 
Adresa: Čebín č. p. 234 
664 23 Čebín 
Elektronická adresa: Martin.Florec@seznam.cz 
datová schránka: dyq74i7 

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.


