
Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

                                          
Žadatel: ………………………………………………………………………………………

(jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti)

                                 
Adresa: (sídlo) ……………………………………………………………………………….
                                  
…………………………………………………………………………………………………
                                           
Telefon: ……………………………….  E-mail: …………………………………………

Žádá Kroměřížská nemocnice a.s./odbor
                                                          Vedení Nemocnice - Sekretariát 
 …………………………………………………………………. ……………………………

(vyplňte pouze v případě, že je Vám známo, který odbor je příslušný k podání informace
                                                                       Jaké Firmy a služby jsou poskytovány Vaším městem.
o poskytnutí informace: (charakteristika)  ……………………………………………………………
Kolik a jak se jmenují celý název, vč. IČ: a který typ zařízení sociálních služeb je nabízen .
…………………………………………………………………………………………………………..
Jaké služby dále Vaše Zdravotnictví, Správa poskytuje, kdy a kdo prováděl a kolik stály 
prostředků úpravy Nemocnice a přilehlého areálu, od kud byly prostředky čerpány?
…………………………………………………………………………………………………………..
Údržba místních komunikací, Veřejné WC jak a kdo se o toto stará.
…………………………………………………………………………………………………………..
Služby v Nemocnici a přiléhlém areálu, kdo je poskytuje, IČ:. Adresář podnikatelů kteří 
podnikatelé podnikají v přilehlém areálu nemocnice?  
…………………………………………………………………………………………………………..
Žádám o zaslání naskenované kopie podaní potvrzené písemné žádosti, vč. samotného 
přípisu.
…………………………………………………………………………………………………………..

způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob)

a) zaslat na adresu: ……………………………………………………………………………….
b) zaslat e-mailem:  ANO
c) k osobnímu vyzvednutí  na Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69 767 01 

Kroměříž, IČ: 27660532, Česká republika
  
                                                                

……………………………………….
                     Podpis

Převzal: ………………………………………… Dne: …………………………………



Poučení:
1. Nelze poskytnout informaci, která má povahu:
a) utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona č. 106/1999 Sb.,
b) obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o č. 106/1999 Sb.,
c)  informace  o  majetkových  poměrech  osoby,  která  není  povinným subjektem,  podle  §  10  zákona  č.
106/1999 Sb.,
d) osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu s § 11 a 12 zákona č. 106/1999
Sb.
3. Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad
za poskytování informací – předání písemných informací je podmíněno úhradou nákladů.
__________________________________________________________________________________ 
Pozn.:  V případě,  že je  žádost nesrozumitelná,  není  zřejmé,  jaká informace je  požadována,  nebo je  žádost formulována příliš
obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil.  V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím
odmítnutí.
Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace.
Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti. 


	Převzal: ………………………………………… Dne: …………………………………



