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Naše zn.: OIASM-3846/2020-DOL  Hrádek nad Nisou | 15. 06. 2020 

Spis. zn.: 265/2020   

Vaše zn.: E-mail ze dne  Záznam o poskytnutí informace  

dle Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K ODESLÁNÍ / UVEŘEJNĚNÍ 
Žádost č.: 04/2020 

Žadatel:  Fyzická osoba (viz závěr dokumentu) 
Úprava1:  odeslání  uveřejnění 

 02. 06. 2020  

   

Vyřizuje: Lenka Doleželová   

Telefon: +420 482 411 460  

GSM: + 420 --- --- ---  

E-mail: dolezelova@muhradek.cz  

 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů2  
 

Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 
02. 06. 2020 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím elektronické pošty /e-mailu/ a 

evidované pod našim ev. č.: 3846/2020), v níž požadujete následující informace (citace výňatku): 
 

 

„ … se na váš úřad, resp. příslušný majetkový odbor, obracím s žádostí o poskytnutí informací, a to 
formou vyplnění přiloženého dotazníku obsahujícího požadované informace.  
 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na e-mail: sarochovah@seznam.cz.“  
 

 

 

Vážená paní, 
 

na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Vám sdělujeme a zasíláme následující informace: 
 

Vyplněnou tabulku z Vaší žádosti o informace týkající se problematiky a případů souvisejících 
s újmou na zdraví a majetku v důsledku činnosti obce. 
 

Závěrem Vás prosím, vzhledem k Vámi požadovanému zasláním informací do e-mailové schránky, 
potvrďte mi příjem elektronické zprávy jednoduchou odpovědí na zaslaný e-mail.  

 

 

Děkuji a pozdravem 

 

 

 

   Lenka Doleželová  

referent odboru OIaSM  

 

 

                                                 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 



Zn.: OIASM-3846/2020-DOL 

 

 

 

- 2 - 

 

Přílohy: 

· Vyplněná tabulka (12. 6. 2020) týkající se problematiky a případů souvisejících s újmou na zdraví 

a majetku v důsledku činnosti obce; 2 strany A4. 

Rozdělovník (dále obdrží): 

· Žadatel/adresát:  
XXX XXXXX, nar. XX. XX. XXXX, bytem XXXXX, PSČ 274 01 Slaný | e-mail: 

XXXXX@seznam.cz | datová schránka: [not use] 

· 1x vlastní (kopie) k založení + 1x vlastní (kopie) upravená k uveřejnění – tajemník městského úřadu, 

Vyřízení: 

· Elektronicky zasláním do e-mailové schránky dle požadavku žadatele 

 



Digitálně podepsal Lenka Doleželová
Datum: 15.06.2020 15:10:57 +02:00




