
Žádost o poskytnutí informace — ObÚ/MěÚ

Městská část Praha-Libuš Libušská 35/200, 14200 Praha 4

(dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů)

1. FYZICKÁ OSOBAH

Titul:

Jméno:Martin

PříjmenízFlorec

Datum narození:-

Adresa trvalého pobytu příp. bydliště (ulice, č. p., obec,PSČ)—

_

Adresa pro doručování (v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu

příp. bydliště)*2:

2. PRÁVNICKÁ OSOBAH

Název:

Identifikační číslo:

Adresa sídla:

Adresa pro doručování (v případe, liší-li se od adresy sídla)*z:



3. PŘEDMĚT ŽÁDOSTÍ o INFORMACI:

Žádám o písemnou odpověď

Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. přiložené

přílohy samotného přípisu

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

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; l 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 iv elektronické formě

dostupné umožňující dálkový přístup

. 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 misto, 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

Skolka a Skola, senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování název

a ičo společnosti která zajišťuje školní stravování

. Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory

a ičo Poskytovatele sociální služby, jaký tip sociální služby

poskytujete“



6. Na kterých místech katastrálního území ve kterých ulicích název ulic

má město, obec umístěn spomalovací retarder (pruh)

7. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování

osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů

(Nařízení EP a Rady (EU) ě. 2016/679) tzv. GDPR?

8. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou

zakázku na dodávku služeb pro zajištění souladu vaší organizace s

Obecným nařízením o ochraně osobních údajů?

' V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Uved’te

termin (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno.

' V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Zajišťujete

(hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným

nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad,

nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí?

' V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění

souladu vaší organizace (příp. i vámi zřizovaných příspěvkových

organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak:

' a. Kdo je dodavatelem těchto služeb?

' b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné

zakázky?

' c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány?

' d. Zádám 0 zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které

jsou tyto služby vaší organizaci poskytovány

9. Ve kterých případech a kdy může obec, město přistoupit se

záměrem o pronájmu části pozemku na svém katastrálním území

obce či města

Statistické údaje: Zařízení v obci*) Zaškrtněte křížkem

Pošta ANO/NE, Škola ANO/NE, Zdravotnické zařízení ANO/NE, Policie

ANO/NE, Kanalizace (ČOV) ANO/NE, Vodovod ANO/NE, Plynofikace

ANO/NE



Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku — přetrvávající nejistota pro

města a obce?

Datum:24.11.2020

Podpis:—
Martin Florec

Narozen

Adresa:_

Elektronická adresa:

  vyp nene vsechny údaje v odstavci 1 nebo 2

*2 - adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Neobsahuje-li žádost náležitosti stanovené zákonem, není Žádostí ve smyslu zákona 106/1999

Sb.
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Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

3018/2020 p. Sochůrek 3. prosince 2020

Věc: Informace dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši žádost o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, doručenou na ÚMČ Praha-Libuš dne
25.1 1.2020 vedenou pod č.j. 3018/2020. K jednotlivým otázkám:

ad 1. Poskytovatelem veřejné dopravy je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská
42/217, 190 00 Praha 9 — Vysočany, IČ: 00005886. K získání ostatních údajů se prosím obraťte na
Hlavní město Prahu a Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

ad 2. Dodavatelem elektrické energie je společnost PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, IČO: 273 76 516

Dodavatelem zemního plynu je společnost Pražská plynárenská distribuce, a.s.,U Plynárny 500,
140 00 Praha 4, IČ: 2740350

Dodavatelem studené vodyje společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s, Ke Kablu 971/1,
Hostivař, 102 00 Praha 10.

Uzavřené smlouvy jsou k nahlédnutí na webových stránkách MČ Praha-Libuš - sekce Úřad MČ-
Otevřený úřad — Smlouvy

ad 3. MČ Praha-Libuš nemá ve správě hřbitov

ad 4. Všechny zřízení příspěvkové organizace MČ Praha-Libuš mají své vlastní stravovací zařízení
ad 5. MČ Praha-Libuš nemá žádný domov pro seniory, sociální služby neposkytuje
ad.6. Zpomalovací prahyjsou v ulicích K Lesu, Ohrobecká, U Zahrádkářské kolonie, Na Močále,

Třebějická, Borotínská, U Pejřárny, K Jezírku, Jistebnická, Vyšebrodská, Burianova, Drůbežářská,
Husařská, Chladírenská, K Lukám, K Novému sídlišti, Šátalská, Na Šejdru, Jirčanská, Mašovická,
Brunelova, Zahrádecká, Hvězdonická, U Libušské sokolovny, Na Okruhu, Libušská, K Mejtu,
Lipovická, Dubovická, Olšovická, Budilovská, Ke Březině, Hoštická, Putimské, Zátoňská,
Ladislava Coňka, K Vrtilce, Těšovická, Rohanovská, Ostruženská, Lužská, Javorenská,
Klenovická, V Kálku, K Pomníku, Ke Kašně, Vacovská, Švihovská, Bavorovská

ad 7. a 8. Na zpracování osobních údajů bylo vypsáno zadávací řízení a vybrána společnost Z+M
Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava. Se společnosti jsou uzavřené dvě
smlouvy a to Smlouva o dílo a Smlouva o poskytnutí konzultačních služeb při ochraně osobních



údajů. Bližší iuformace o smluvních podmínkách lze získat na webových stránkách MČ Praha—

Libuš - sekce Uřad MC- Otevřený úřad - Smlouvy

Ad 9. Nerozumím položené otázce

Pošta ANO/NE, Škola [WO/NE, Zdravotnické zaiizemMO/NE, Policie

ANO/NE, Kanalizace (COV) akc/NE, Vodovod m/NE, Plynofikace

Ayo/NE
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