Žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:___________Martin FLOREC__________________________________________
(jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti)

IČ/RČ:____________770729/3814______
DIČ: ______________________________
Adresa (sídlo):______Čebín č.p. 234, 664 23 Čebín_______________________________
Telefon: ___________608878672__________ e-mail:___Martin.Florec@seznam.cz____
Žádá Obecní úřad Lichkov o poskytnutí informace (charakteristika):
___________________________________________________________________________
Žádám o písemnou odpověď, viz. příloha samotný přípis
___________________________________________________________________________
Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. příložené přílohy
samotného přípisu
___________________________________________________________________________
Na kterých místech katastrálního území ve kterých ulicích název ulic má město, obec
umístěn spomalovací retarder (pruh)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob)
a) zaslat na adresu:
________________________________________________________________________
b) zaslat e -mailem: Do datové schránky: Ano, ID schránky: dyq74i7
________________________________________________________________________
c) k osobnímu vyzvednutí v budově Obecního úřadu Lichkov na adrese:

Lichkov 203, 561 68 Lichkov

FlorecMar.
podpis
Převzal: ___________________________Dne:____________________________________
___________________________________________________________________________
Pozn.:


V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je
žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil.
V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí.
Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a
poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh,
poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

Příloha/Přípis č. ….............
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.

