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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážený pane, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 03.01.2019, 
doručené našemu úřadu e-mailem dne 03.01.2019 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, Vám níže poskytuji Vámi požadované informace: 

Otázka č. 1: Informace, zda náš správní orgán v minulosti v yužil služeb moderování, 
pořádání kulturní akce, vystupování jako zp ěvák, vystupování jako klaun či další role 
osoby (moderátora) XXX. 

Město Šluknov nezná osobu pana XXX a jeho služeb nevyužilo. 

Otázka č. 2: Informaci, zda náš správní orgán v minulosti p lánoval či uvažoval  
o využití služeb moderování, po řádání kulturní akce, vystupování jako zp ěvák, 
vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) XXX. 

Město Šluknov nezná osobu pana XXX, a proto využití jeho služeb ani neplánovalo. 

Otázka č. 3: Informaci, zda náš správní orgán disponuje jak oukoli smlouvou o dílo či 
jinou písemností s XXX ve výše uvedené v ěci. 

Nerelevantní. Vzhledem ke skutečnosti, že město služeb této osoby nevyužilo, nedisponuje 
ani žádnou písemností s touto osobou. 

Otázka č. 4: Informace o po čtu obyvatel naší obce k 31.12.2018.  

Celkový počet obyvatel města Šluknov, vč. cizinců k 31.12.2018 činí 5.667 obyvatel. Tento 
počet však vychází pouze z vlastní evidence, vedené naším městem, neboť oficiální počet 
obyvatel nebyl Ministerstvem vnitra ČR dosud zveřejněn (MV ČR tak činí zpravidla 
v polovině ledna). 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2019, 



 
     
     
     
 

 

schváleným Radou města Šluknov dne 10.12.2018, usnesením číslo 37/02R/2018, účinným 
od 01.01.2019 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

 

S pozdravem 

 

 

 
Ing. Bc. Ivana Lukešová 
tajemnice 
 
 


