ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. POVINNÝ SUBJEKT:

MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD
Krásná Hora nad Vltavou
262 56 Krásná Hora nad Vltavou 90

Prostor pro otisk podacího razítka povinného subjektu

2. ŽADATEL:


Fyzická osoba

Jméno

Martin

Příjmení

Titul

Florec

Adresa trvalého pobytu

č.p. 234 Čebín

Adresa pro doručování
Elektronická adresa


PSČ 66423
PSČ

Martin.Florec@seznam.cz

Právnická osoba

Název
IČO
Adresa sídla

PSČ

Adresa pro doručování

PSČ

Elektronická adresa
3. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:
Na kterých místech katastrálního území má město, obec ve kterých ulicích název ulic má
umístěn spomalovací retarder (pruh)

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.
Žádám o písemnou odpověď, viz. příloha samotný přípis
Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. příložené přílohy samotného přípisu
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FlorecMartin

