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Žádost o informace
obec Uhřice
č'p.84

76833 Uhřice

24 4 2415

Dobrý den

Ve smyslu zákona

č 106/1999

sb', o svobodném přistupu

k informacinr'

Vás iimto Žádám

o

poskytnutí nás]edu]icÍch ]nÍormací:

1

prograÍn pro práci s aktuálním] přehledy
Jaký práVni inforrnaění sysiém (poóítačový systém či
verze)?
textů zákonŮ' práVních předpisů) uŽÍVáte (název označení'

2'
21
2 2
2'3

o inlormaci
V případě užjvánípráVního informáčniho systérnu dle Žádosti

2'4'

tohoto systému;
sděleni infornrace do kdy ]e Uzavřena sm]ouva na VyuŽíVáni
systému
uzavřena srnLouva. sdělení do kdy ]e uhrazeno VyuŽiváníiohoio

č

1

sdělení infoÍmace o názvu jeho dodavatele
]icencí)je Llrčen
sdě]eni nforrÍrace pao kolik uŽivatelŮ {poskyinutých
na loóní uŽivání tohoto systém z
sděleni inforrnace o celkové čásice' která je Vynaložena
Veře]ných prostředkŮ (bez nákladŮ na píovozováníl'

v přlpadě Že není

přístupu k informacim' prcsjm' poskytněte
lníormace nám'Ve smyslt] s14 odst' 2 zakona o svobodnérn
e|ektronickou adresll pro don]čovánÍ nebo do
v elektronicxe formě; zašlete na uvedenou
p. oapouea s poskytnutou informaci a minimaLizac] adnrinistrat]Vnl zátěže je moŽné Využit

datové "*c

""rranxv
přjoŽený formulář.

Za jejich poskytnUtÍ piedem děku]i

ldentifikačni údaje ŽadateIe

Odpovědní formulář
na Žá.iost o poskytnUt] infoÍmaciVe smysli] zákona

Č '106/1999 sb'

Žádátélo infoÍmacě.

Poskytovatel informace:
obec Uhiice' ě p 84, 76633 LJhřjce

příst pu
Ná rákladě vašížados$ ve smyslu zákona č. ío6/J999 9b", o svobodnérd
k rniormac,rn ze dne..1.Ji.1..4- soetrr;eme:
Žádosl o lnfomaee žadalele č.:

1.

Jaký právní inforÚačňí syEtém (počítačovýsystém či prÓgram pro prác] s aktuáínÍmi
přéhl;dy textÚ zákonú, píávňÍch předpisl:) užíváte {názév, o:náčen!, v€rze)?

odpoveí s ln1ormacl'
- r.
.... .................. ...::...',..

1.

!,Volněnv

Žádosi o jnioÍmace Žadátele č j
2.Í. sdě]ení nážvu jeho dodavatelě
ocÍpovéds
2.1.

'nformaci:

Žaoost o inlormace zac;atele č.:

2'2'

určen
sdělení informa6e pro kolik !živatelŮ (poskyinuqich licencí}je

odpověd s informaci

22

Žádost o infoimace Žadatele č':

2'3.

systém 2 véřejných
sdělení célkové částky, která io vynaloŽéna na íočníuŽívánÍ tohoto
p.ostř€dkli {bez uákladů ná Přovozování)

odpověď s inlormaci
2.3.

Žádosl o nformace Žadeiele
Uzavř€rta

č.]

uzavřena smlouva na vyuŽÍvání loho1o systérnu; v piÍpadé Že néni
smlollvá, sdělení do kdyie uhrázeEo využlváni tdi'Ólo syštém!

2.4' sděIeni' do kdy ie
odpovéd

24.

...

Dne
Vypracoval

t/'

)

:

..' ' ' ÚnénÓ,

přÍjnení adbar)

Kontakt

ť4n

*'iLn,,r|

