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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k 
informacím. 
 
Povinný subjekt: 
Město Mnichovo Hradišt ě 
 
Žadatel: 
=================================================== ================ 
# Jméno:  
# Datum narození:   
# Adresa:  
# Adresa:  
# Adresa: Bakov nad Jizerou 
# Adresa: 294 01 
=================================================== ================ 
 
Vážení, 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném p řístupu k informacím Vás 
tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
1, Žádám Vás o sd ělení informace, jestli M ěsto Mnichovo Hradišt ě proplatilo 
počínaje dnem 22.3.2017 do 10.9.2017 v četn ě, n ějaké faktury vystavené 
spole čností VARADI TRANS, s.r.o., Hrad čany 413, 471 24 Ralsko, I ČO: 
05966957. 
 
2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslán í kopií všech došlých 
faktur a jejich p řípadných p říloh vystavených spole čností VARADI TRANS, 
s.r.o., Hrad čany 413, 471 24 Ralsko, I ČO: 05966957, které byly doru čeny a 
následn ě proplaceny M ěstem Mnichovo Hradišt ě po čínaje dnem 22.3.2017 do 
10.9.2017 v četn ě. 
 
Odpověď žádám výhradn ě v elektronické podob ě. 
S p řátelským pozdravem, 
Vít Veselý 
 
Informaci poskytn ěte elektronicky na e-mail: foi+request-6939-
4bcac52e@infoprovsechny.cz 
 
Tato elektronická adresa je adresou pro doru čování ve smyslu § 14 odst. 2 
Zákona o svobodném p řístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doru čení 
do vlastních rukou (p řípadn ě rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle 
§ 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a v časným zp řístupn ěním informace na 
základ ě této žádosti beru na v ědomí, že jste splnili svou povinnost podle 
Zákona 106/1999 Sb. 
 
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zve řejn ěna na stránkách 
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby ža datel s takovým 
zve řejn ěním vyjád řil souhlas. Tím také splníte povinnost zve řejnit 
informace zp ůsobem umož ňující dálkový p řístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 
Sb.).   
 
Ochrana osobních údaj ů žadatele: 
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do 
odpov ědi a p řípadných p říloh NEUVÁD ĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro 
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpov ědi sta čí jméno, p říjmení a 



unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš s ystém pro daný dotaz. 
Při uve řejn ění vaší odpov ědi na stránkách Informace pro všechny dochází k 
zve řejn ění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text o dpov ědi obsahuje 
osobní údaje, k jejichž zve řejn ění vám žadatel nedal souhlas, dochází 
jejich uve řejn ěním k porušení ochrany osobních údaj ů. Jako povinný subjekt 
jste podle zákona správcem osobních údaj ů žadatele, které jste povinni 
zpracovávat pouze za ú čelem vy řízení žádosti o poskytnutí informace. P ři 
uve řejn ění informací zákon p ředpokládá zve řejn ění poskytnutí informací, 
nikoliv zve řejn ění identifika čních údaj ů žadatele.  
 
Datum podání: 
 
13/9/2017 
--------------------------------------------------- ---------------- 
 
Vylou čení odpov ědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpov ědi na ni budou 
uve řejn ěny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidl a o ochran ě 
osobních údaj ů a autorských právech si p řečt ěte: 
http://infoprovsechny.cz/help/officers 
 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT 
nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami 


