Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Adresát žádosti:
Fyzická osoba:
jméno a příjmení:
Martin FLOREC
datum narození:
29.07.1977
adresa místa trvalého
č. p. 234, 664 23 Čebín
pobytu1)
Právnická osoba:
název
indentifikační číslo
adresa sídla2)
Předmět žádosti:

Poskytované služby, podnikatelé, spolky, zdravotní a sociální služby

Text žádosti:

(1).
(2).
(3)
(4).
(5).

Datum:

30. 10. 2020

Podpis

FlorecMartin

Poskytovatel veřejné dopravy
Poskytovatel a Dodavatel energií, voda, elektřina
Poskytovatel a provozovatel správa hřbitova
Školka a Škola, senioři Poskytovatel
Poskytovatel sociálních služeb pro seniory

1) fyzická osoba uvede adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
2) právnická osoba uvede adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou
pro doručování se rozumí též elektronická adresa

…..........…..........FlorecMartin…...........………
(podpis)
…….. Martin Florec, nar. 29.7.1977 ………..………………
(jméno, příjmení, datum narození)
…...…č.p. 234, Čebín, 66423……….………………………
(adresa trvalého bydliště, vč. PSČ)
…….č.p. 234, Čebín, 66423, +420/608887672...................
(kontaktní adresa, č. Tel.)

Česká
pošta,
s.p.,

Digitálně podepsal
Česká pošta, s.p.,
Datum: 2020.10.30
18:27:57 +01'00'
Adobe Acrobat
Reader, verze:
2020.012.20048

Za Úřad – podatelna přijal:

....................................................................................................................................................
datum , jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce,

odbor Úřadu

podpis

Martin Florec
Čebín č. p. 234, 664 23 Čebín
V

Čebíně dne:

…..30.10.2020

Počet stran/příloh:…..
Počet příloh/svazků:…..

Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 63
34901 Stříbro
Dobrý den obracím se na vás s následující prosbou o odpověď. Odpověď žádám zaslat výslovně v
elektronické formě a to prostřednictvím datové schránky na, viz. uvedené kontaktní údaje. Také dále žádám
zaslat úplnou kopii žádosti a to, vč. přiloženého dopisu.
(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

Martin F l o r e c FlorecMartin
Administrativně hospodářský pracovník

(podpis)
Tel. č.: (+420) 608 887672, 549/ 424 612
E-mail: martinflorec7197@outlook.cz
ID schránky: dyq74i7

