
 Žádost o poskytnutí informace – ObÚ/MěÚ Město Železný
Brod

(dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů)

 
1. FYZICKÁ OSOBA*1

Titul:

Jméno:Martin

Příjmení:

Datum narození: 1977

Adresa trvalého pobytu příp. bydliště (ulice, č. p., obec, PSČ):

Adresa pro doručování (v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu 
příp. bydliště)*2:

2. PRÁVNICKÁ OSOBA*1

Název:

Identifikační číslo:

Adresa sídla:

Adresa pro doručování (v případe, liší-li se od adresy sídla)*2:



3. PŘEDMĚT ŽÁDOSTÍ O INFORMACI:

Žádám o písemnou odpověď 
Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. příložené 
přílohy samotného přípisu 

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 

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? 



Datum:23.11.2020

*1 - v žádosti musí být vyplněné všechny údaje v odstavci 1 nebo 2
*2 - adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
Neobsahuje-li žádost náležitosti stanovené zákonem, není žádostí ve smyslu zákona 106/1999
Sb.


