
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel: ………………Martin Florec……………………………………………………………..………………………
(u fyzické osoby jméno a příjmení, datum  narození;  u právnické osoby název a IČ)

Adresa (bydliště nebo sídlo): 

……………………………Čebín, Čebín 234, 66423..………………………………………….…..……………….………

Telefon: ………………549424612………….. e-mail: …martinflorec7197@outlook.cz...………………………...

žádá: Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18

539 44 Proseč 

 odbor …Kancelář vedení  úřadu.…………………………………................................................................

          (vyplňte pouze v případě, že je Vám známo, který odbor je příslušný k podání informace)

o poskytnutí informace (charakteristika, přesné vymezení žádosti): 
Pohřebnictví zákon o pohřebnictví vymezení některých zkonných pojmů
1. …Pohřebnictví – zákon o pohřebníctví.................................................................

2. …Hřbitov městský správce hřbitova.....................................................................

3. …Smlouvy městský hřbitov – provozní náklady...................................................

4. …Poplatky za hrobové místo................................................................................. 

6.     Žádám o zaslání úplné kopie žádosti, vč. úplné kopie přípisu

  Způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob)
(u fyzické osoby bez trvalého pobytu adresa pro doručování,
 u právnické osoby identifikační číslo a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla)

a)  zaslat na adresu   …………………………………………………………………..…………………………..

b)  zaslat e-mailem nebo do datové schránky…..do datové schránky.....…………………..……………………..

Dne: ..19. 10. 2020.... Podpis: ………FlorecMar.…..…………………..

Pozn.: V případě, že: 
- nedostatek údajů o žadateli brání postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve OÚ / MěÚ žadatele ve lhůtě do 7

kalendářních dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 kalendářních
dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží; 

-  je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš
obecně, vyzve OÚ / MěÚ  žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil,
neupřesní-li žadatel žádost do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Po zpracování informace může být žadatel vyzván k  úhradě nákladů vynaložených na vyhledání a poskytnutí informace.
Bez uhrazení předepsaných nákladů nebude informace podána.

Žádost za úřad – podatelna přijal:

…..........................................................................................................................................
  Datum, jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce,     Odbor úřadu     Podpis  



1. Martin Florec, Čebín č. p. 234, 664 23 Čebín, ID DS: dyq74i7;

Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč

 Věc:Oblast pohřebnictví.

Žadatel Fyzická osoba (Oprávněná osoba) Martin Florec, dat. narození 29. 07. 1977, jsem se na
vás obrátil s prosbou o odpověď na dotazy z oblasti zákon o pohřebnictví. Odpověď žádám zaslat
v elektronické formě datovou schránkou.

Kolik má město na svém území hřbitovů – která organizace ve městě spravuje hřbitovy název a
IČO – se kterou organizací má aktuálně město podepsanou smlouvu; o jaký druh smlouvy se
jedná; na jak dlouhou dobu se smlouva s městem uzavírá; jedná se o příspěvkovou organizaci
nebo o soukromou společnost; která organizace ve městě opravuje hrobová místa název a IČO;
žádám o poskytnutí v elektronické formě k nahlédnutí poslední 3. vedené smluvní dokumenty za
období roku a jaké jsou celkové fin. náklady; 2018;2019;2020 a řád veřejného pohřebiště
Na jak dlouhou dobu a jaký druh smlouvy žádám o poskytnutí v elektronické formě k nahlédnutí
poslední 3. vedené smluvní dokumenty za období roku a kolik celkově fin. město od občanů
vybralo poplatků; 2018;2019;2020 uzavírá město s fyzickou osobou s vlastníkem hrobového místa
kolik stojí takové hrobové místo a která organizace název a IČO ve městě provozuje a poskytuje
pohřební službu
Která organizace ve městě spravuje městské byty název a IČO kolik město má městských bytů –
která organizace ve městě dodává městu elektřinu;vodu;teplo – se kterou organizací má aktuálně
město podepsanou smlouvu; o jaký druh smlouvy se jedná; žádám o poskytnutí v elektronické
formě k nahlédnutí poslední 3. vedené smluvní dokumenty za období roku; 2018;2019;2020

FlorecMar.
Děkuji vám.
Jsem s pozdravem.
MARTIN FLOREC



      
 
 

vyřizuje Bc. Kateřina Jetmarová 
č. zn.  

telefon +420 468 005 030 

e-mail jetmarova@prosec.cz 
datum 22.10.2020 
 
 

adresa kontakty účetní údaje 
   

Město Proseč tel.: +420 469 321 137 

 

IČO: 00270741 
náměstí Dr. Tošovského 18 fax: +420 469 321 327 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
539 44 Proseč  www.prosec.cz č. ú. 1141642319/0800 

 

   

  

 Martin Florec 

Čebín 234 

664 23 Čebín 

ID DS: dyq74i7 

 

  

   

   

   

 

 

Věc: Žádost o upřesnění informace 

(ve smyslu § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 

 

Žádám o doplnění či upřesnění Vašeho bodu v žádosti o odpovědi na dotazy z oblasti zákonu o 

pohřebnictví. Jedná se především o tento bod: 

Na jak dlouhou dobu a jaký druh smlouvy žádám o poskytnutí v elektronické formě k nahlédnutí 

poslední 3. vedené smluvní dokumenty za období roku a kolik celkově fin. město od občanů vybralo 

poplatků; 2018; 2019; 2020 uzavírá město s fyzickou osobou s vlastníkem hrobového místa 

 

 

 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

 

       Ing. Jan Macháček 

                 starosta 

 



Martin FLOREC
Dat. narození: 29.7.1977
Bytem: Čebín č. p. 234,
66423   Čebín
                                                                                                                                         

Tel. č.:          (+420)             , E-mail: martinflorec7197@outlook.cz     ID schránky: dyq74i7

                                                                      Městský úřad  Město Proseč
                                                                      Starosta města
                                                                      náměstí Dr. Tošovského 18 
                                                                      539 44 Proseč 
                                                                      datová schránka     mgdb3h7  

Odpověď – upřesnění žádosti

Žadatel Fyzická  osoba  (Oprávněná  osoba)  přijal  dne  22.  10.  2020  elektronicky
datovou  zprávu  dnes  ve  12:57  ID: 834444963  od  Městský  úřad  Město  Proseč
písemné  Upřesnění  informace  (ve  smyslu  §  14  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o
svobodném přístupu k informacím)  ve znění pozdějších předpisů č. j. (…..)

Žádám o zaslání úplné kopie tohoto samotného podání  v elektronické formě
datovou schránkou podatele

Jedná se především o tento bod: Na jak dlouhou dobu a jaký druh smlouvy žádám o
poskytnutí v elektronické formě k nahlédnutí poslední 3. vedené smluvní dokumenty
za období roku a kolik celkově fin. město od občanů vybralo poplatků; 2018; 2019;
2020 uzavírá město s fyzickou osobou s vlastníkem hrobového místa 

Upřesnění bodu v žádosti o odpovědi na dotazy z oblasti zákonu o   pohřebnictví.
Uzavírá-li  úřad  s  fyzickou osobou smlouvu o hrobovém místě  na jaké období  se
smlouva uzavírá, jaký typ smlouvy se uzavírá, jsou smlouvy v elektronické podobě –
kolik se vybralo na poplatcích za hrobové místo – které ustanovení zákona toto řeší 

                                                                            Martin Florec     FlorecMar.
                                                              Administrativně hospodářský pracovník

                                                                        Děkuji vám pěkně.
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