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Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 20. 11. 2020
Obecní úřad Třebnouševes (dále jen „obecní úřad“ nebo „povinný subjekt“) obdržel dne
20. 11. 2020 žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) s požadavkem na sdělení následujících informací:
Dobrý den obracím se na vás s následující prosbou o odpověď. Má město, obec svou městskou,
obecní policii do které organizace tato složka spadá, jaké jsou celkové náklady na provoz takovéto
organizace, z jakého zdroje město, obec dostává peníze na provoz takovéto organizace. Kolik za rok
2019 až rok 2020 město, obec eviduje dopravních přestupků na pozemních komunikací – kolik
dopravních přestupků město, obec postoupí do správního řízení podle kterého ustanovení zákona se
tyto přestupky řeší, kolik celkem město, obec za rok 2019; 2020 vybere peněz za pokuty za
dopravní přestupky. Kolik aktuálně celkem má město, obec na svém katastrálním území
železničních přejezdů, které jsou z toho už modernizovány kolik celkem modernizace železničních
přejezdů stála peněz, z jakého zdroje jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů,
elektroinstalace zabezpečení světelné signalizace, zabezpečení závory. Kolik má město, obec na
svém katastrálním území veřejných parků, zeleně a kdo se o tyto přírodní parky stará, jaké jsou
celkové aktuální náklady na prvoz. Kdy město, obec instalovalo veřejné osvětlení, kdy došlo k
modernizaci veřejného osvětlení, kolik má město, obec sloupů veřejného osvětlení na svém
katastrálním území eviduje město, obec tuto položku a podle kterého kritéria, která společnost
název a ičo pro město, obec instalovala veřejné osvětlení s kterou společností jste podepsali
smlouvu žádám o zaslání o nahlédnutí smlouvy, jaké jsou celkové fin.náklady pro údržbu veřejného
osvětlení kdo se o údržbu stará
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
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
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
Školka a Škola, senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování název a ičo společnosti která
zajišťuje školní stravování Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory a
ičo Poskytovatele sociální služby, jaký tip sociální služby poskytujete

Do jaké míry je možné požádat o opis stvrzenky, jakým způsobem se provádí tento úkon, jakým
ustanovením zákona se řídí tento úkon který poskytuje společnost Česká pošta, s. p. Poskytovatel
poštovních služeb
Na kterých místech katastrálního území ve kterých ulicích název ulic má město, obec umístěn
zpomalovací retarder (pruh)
Který Úřad rozhoduje o případném odvolání na podkladě o postu při vyřizování žádosti proti
vydanému rozhodnutí
Povinný subjekt zaevidoval žádost pod čj. OUTR/459/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o
žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.
Žádost o informace byla vyřízena sdělením ze dne 01. 12. 2020.
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