Dobrý den,
žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí
informace o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví vaší obce, nebo provozovaných vaší obcí,
nebo vlastněných či provozovaných právními subjekty zřizovanými vaší obcí.
Žádáme o poskytnutí informace formou vyplnění tabulky v příloze tohoto emailu.
Pokud vaše obec žádné ubytovací zařízení nevlastní ani neprovozuje (ani sama ani právní subjekty
zřizované obcí), postačuje nám poskytnutí této informace odpovědí na tento email.
Hlavní metodická poznámka: výzkum se zaměřuje na "sociální ubytovny", tzn. ubytovny, kde lidé
pobývají, protože jsou vyloučení ze standardního bydlení, nezajímají nás zaměstnanecké (dělnické)
ubytovny; pokud je na některé obecní ubytovně mix ubytovaných (např. polovina jsou sociální
pobyty, polovina pracovníci), vyplňujte jenom čísla za sociální pobyty (ačkoli celkový počet
ubytovaných včetně pracovníků je vyšší).
Žadatel: Platforma pro sociální bydlení, z.s.
IČ: 03431177
Sídlo: Janovského 767/29, Praha 7, 170 00 Praha 7
Adresa pro doručování: xxxxxx (žádáme o doručení pouze elektronickou poštou)
Obdržená data poslouží jako podklad pro Zprávu o vyloučení z bydlení v České republice.
V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na tel. čísle: xxx xxx xxx.
Velmi vám děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Xxx xxxx
Platforma pro sociální bydlení
Regionální poradce
xxxxxxx
+420 xxx xxx xxx

socialnibydleni.org
fb/socialnibydleni
V Kaplici 24.09.2020
Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá

Čj: MěÚK/25041/2020
Spisová značka: SZ-MěÚK/25041/2020/02

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane xxxx,
Město Kaplice jako povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, obdrželo dne 16.09.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle tohoto
zákona, ve které žádáte o poskytnutí informace o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví
naší obce nebo provozovaných naší obcí, nebo vlastněných či provozovaných právními
subjekty zřizovanými naší obcí.

Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme vyplněnou tabulku týkající se požadovaných informací.

S přáním krásného dne

Ing. Lukáš Bodnár
tajemník

