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Datum narození:

43/11 m vøﬂınvnﬂıy _
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...German .__
Městský úřad
Sekretariát
Mírová 615

počet ıêstú:..........-ł]_.. _.

441 17 Podbořany

Žádost 0 poskytnutí informace.
ˇ
Podle Zákonac 106/1999 Sb., O Svobodném přístupu k informacím, Vás Žádám
(Městský úřad Podbořany ) o Zpřístupnění následující informace: Žádám kopii formuláře
) o poskytnutí informace Ze dne 42. 2014. V této žádostiJsem žádal
žádosti (
0 kopii Stran č. 1,2,4,5,6 a 7 Ze Zápisu l. řádného Zasedání Zastupitelstva Města Podbořany,
které se konalo 10.2. 2010.
Odpověď na požadovanou informaci žádám Zaslat na adresu.
V Podbořanech 17.4.2014

Podpis

úıøvá vêra | Mëú Podhøřany
/

Od:
Odesláno:
Komu:

Předmět:

<
9. dubna 2014 11:13

>

Žádost o informaci

Dobrý den,
dne 4.2. 2014 jsem Vás požádal dle Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodne'm přístupu k informacím o kopii
..... . Nyní bych Vás rád požádal o kopii této žádosti. Pokud to budete chtít Zase udělat tímto Způsobem (
Vyplněním formuláře ), tak bych rádi kopii tohoto vyplněného formuláře. Snad jsme Si roZuměli a nebudete
na mě Zlá jako jiní na tomto úřadě. Kopii Žádosti Si osobně převezmu. Na tento email nemusíte odpovídat,
protože ho píši Z důvodu, abych Se tam u Vás na úřadě Zdržel, co nej kratší dobu.
Děkují

Ĺ/ŰPU šťä/Ďgm
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47. ﬁďZ/øżﬂ//ęfdé
Žádost 0 poskytnutí informace

'ř

-I

-

/
(podle Zákona č. 1061' 1999 Sb., 0 Svobodném přístupu k informacím)

z/Q Í /ý/

ŽADATEL .
Společnosti)
(jméno a příjmení, u právnické osoby název

ADRESA

RČ/IČ
DIČ
E-MAIL

ČÍSLO TELEFONU

2,
Žádá Městský úřad Podbořany 0 poskytnutí informace:
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Odpověď na požadovanou informaci žádám(e):
(označte způsob, jakým má být informace poskytnuta)

@ připravit k Osobnímu převzetí
b/ Zaslat elektronicky e-mailem
JL

c/ Zaslat na adresu

'-

l

l

Podpis žadatele
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požadována, bude žadatel vyZvan aby Jı ve lhutě 30
V případě, že nebude ze žadostı zřejmé Jaká informace Je
dnů doplnil a upřesnil. Jinak bude rozhodnuto ojejím odmítnutí.
vyzván k úhradě nákladů vynaložených na její
Jakmile bude žádost o informaci zpracována, bude žadatel
Způsobem.
některým Z výše požadovaným
Zpracování. Teprve po provedení úhrady bude poskytnuta

útová Věra | MěÚ Podbořanx
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Krůtová Věra | MěÚ Podbořany <
22. dubna 2014 8:11
'
Odesílání e-mailu: 2554_001
2554_001.pdf

>

V příloze Zasílám požadovanou kopii Vaší žádosti o poskytnutí informace. Zároveň jí Zasílám i Českou poštou
a Žádost
je připravena ik osobnímu převzetí.

V. Krůtová, Sekretariát MěÚ Podbořany

Městský úřad Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor: sekretariát starosty

vyřizuje: Krůtová telefon:
e-mail:

Váš dopis Ze dne:
17. dubna 2014

Vyřizuje:
Krůtová

Linka:

V Podbořanech dne:
22. dubna 2014

Věc: Poskytnutí informace.
Vážený pane

9. dubna 2014 jsme Obdrželi Váš e-mail 0 kopii formuláře Vaší žádosti O poskytnutí

informace, kterou jste podával 4. února 2014 (Stránky z přepisu jednání Zastupitelstva). Kopii

jste požadoval k osobnímu převzetí, toto jsem Okamžitě připravila a do dnešního dne jste si ji
nevyzvedl.
Jı

17. dubna 2014 žádáte opětovně o to samé, tentokrát přes podatelnu, a požadujete Zaslání na
Vaši adresu.
Kopii Vám dnešního dne posílám Českou poštou a zároveň je tu pro Vás nadále připravena
k Osobnímu převzetí.
Jakékoliv další žádosti o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. podávejte na
předepsane'm formuláři a budou Vám poskytnuty po úhradě nákladů, vynaložených na jejich
zpracování, včetně nákladů na odeslání dle platných tariﬁfı České pošty, S.p.
Zároveň vám toto sdělení zasílám i na Vaši e-mailovou adresu.
S pozdravem

Věra Krůtov a
Sekretariát starosty
Příloha: kopie žádosti o poskytnutí informace
ze 4. února 2014

Městský úřad PodbořanyI Mírová 615, 441 17 Podbořany
I 415 237. 500 Q 415 237 601 57 info@podborany.net (Ď http:ř!www.podborany.net
IČO: 00265365. bankovní spojeni KB Podbořany 19-625-481IO'100

návštěvní dny: pondělí a středa

'ůtová Věra | MěÚ Podbořany.
/Odz
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

_

Krůtová Věra | MěÚ Podbořany <
22. dubna 2014 8:44
Odesílání e-mailu:
doc

Zasílám kopii dopisu, který dnes odesílám Českou poštou.
V. Krůtová

>

růtová Věra I MěÚ
/

0d:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Podbořany

I

Krůtová Věra | MěÚ Podbořany <
23. dubna 2014 14:52
RE:

Dobrý den.
Tato adresa je služební, pane
tudíž jinak než úředně Zde jednat nejde.
CO se týká mých povinností, jsem ráda, že jste byl S vyřízením své
žádosti Spokojen.
V. Krůtová
From:
Sent: Wednesda
f LTO:
Subject:

[mailto:
2014 2:27 PM

Dobrý den a děkuji!

Pokud jsem Vám způsobil komplikace Svým emailem, tak Se omlouvám.
Pokud Si vzpomínám, tak jsem v
něm uvedl,

nebo naznačil, že Se jedná Spíše o informativní email. Jako žádost
o informaci podle Zákona
106;'1999 Sb., nesplňoval náležitosti. Proto nemusíte jednat hned úředně.
Pozdějijsem se vzhledem k
okolnostem rozhodl, že Si podám žádost na podatelně.

Vaše Sdělení beru Opravdu, že je Ze Sekretariátu Starosty. Přemýšlím
jak je lidem, co poslouchají příkazy
nadřízeného a myslí Si Své! NO a kde je pravda. Jednou Se říká, že
emailem informace neposíláte.:-)
Nemusím Snad uvádět, že žádost podle Zákona č. 106x'1999 Sb., lze
podat i ústně a písemná žádost musí
Splñovat náležitosti. Svou povinnost jste Splnila. :-) A já Vám děkuji.
Jinak Opravdu NEMÁM ZÁJEM Si
podávat žádost nějakým formulářem a vyplňovatjej na chodbě úřadu,
protože cirkus mě i jako dítě nebavil (
jisté jste pochopila, že toto nemíří k Vám a k tém, co to míří, to pro
absenci Zpětné vazby nikdy nedojde!:-D
S pozdravem
P.S. Pokud jste to posílalai najiné emailové adresy, tak Si myslete,
že druhý a třetí odstavec je psán právě Z
této adresy, kterou používám spíše pro Zábavu, než na úřední
a neZáŽivné vëci.:-D

