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Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 

 

Městský úřad Králíky, odbor organizační a správní, obdržel dne 10.01.2019 žádost o poskytnutí 

informace dle InfZ. Žadatel v žádosti neuvedl datum narození, pouze uvedl rodné číslo. Datum 

narození žadatele je dle § 14 odst. 2 InfZ povinně vyžadovaný údaj. V rámci dobré správy správní 

orgán upustil od zpětné výzvy žadateli o doplnění požadovaného povinného údaje a provedl 

ověření totožnosti žadatele prostřednictvím uvedeného ID datové schránky žadatele (ID datové 

schránky: ). Na základě žádosti podané dle InfZ poskytujeme požadované informace: 

Požadavek č. 1: 

Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, 

vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) . 

Odpověď: NE. 

 

Požadavek č. 2: 

Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, 

pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby 

(moderátora) . 

Odpověď: NE. 

 

Požadavek č. 3: 

Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s  

 ve výše uvedené věci. 

Odpověď: NE. 

 

Požadavek č. 4: 

Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31.12.2018. 

Odpověď: 4 229. 

 

S pozdravem 

Ing. Jan Divíšek, v.r. 

Odbor organizační a správní MěÚ Králíky 

vedoucí odboru 
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