
Obecní úřad Stará Paka 

Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
 

Spis. zn.: OUSP/AS/2/2022 
Č. j.: OUSP-88/2022 

Stará Paka dne 21. 1. 2022 
 
Vyřizuje: Jan Herber 
Tel.: 493 798 282 
E-mail: starosta@starapaka.cz 
ID datové schránky: ytha6e6 
 
 

ZÁZNAM 

o poskytnutí informace e dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Povinný subjekt zveřejňuje podle ust. § 5 odst. 3 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tento 
záznam o poskytnuté informaci: 
 
žadatel:    xxx 
příjem podání:    19. 1. 2022 
místo a způsob přijetí žádosti: podatelna Obecního úřadu Stará Paka 
     prostřednictvím datové schránky 
ověřování náležitostí:   19. 1. 2022 
přidělení č. j.     23. 11. 2022 
č. j.:     OUSP-80/2022 
přidělení ke zpracování  19. 1. 2022 
zpracovatel odpovědi:  Jan Herber, starosta 
 
 
průběh řešení žádosti 
převzetí ke zpracování:  19. 1. 2022 
založení spisu:   19. 1. 2022 
spisová značka:   OUSP/AS/2/2022 
zpracování odpovědi:   21. 1. 2022  
odpověď vypravena:   21. 1. 2022 
 pod č. j.:   OUSP-87/2022 
 způsobem:   prostřednictvím datové schránky 
zveřejnění umožňující 
dálkový přístup:   21. 1. 2022 
místo přístupu:   www.starapaka.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona/ 
účtovány náklady:   NE 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         Jan Herber 
           starosta  

http://www.starapaka.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona/


Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Obecní úřad Stará Paka 
Revoluční 180, 

507 91 Stará Paka    
(ytha6e6) 

Žadatel:

Přikládám samotný přípis k 

žádosti, dle zákona, o svobodném přístupu k informacím

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Způsob poskytnutí informace:
Osobně …………………(ne)
Poštou …………………(ne)
Elektronicky …………………(ano)

Jméno, příjmení a podpis: Dne: 19. ledna 2022

Za Úřad převzal(a) datum a podpis: ……………………………………………………………………...

______________________________________________________________________________
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)



Žadatel:     

Obecní úřad Stará Paka 
Revoluční 180, 

507 91 Stará Paka    
(ytha6e6)

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka                                                                                  Dne: 19. ledna 2022
ČBBOO/20119/22/Fl./V/
Str. 1/1

Věc: Informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádám Obecní úřad Stará Paka o poskytnutí této následující informace: o kompletní podkladový

spisový materiál v digitální podobě zaevidovaný pod (Č. j.: OUSP-1061/2020) ze dne 23.11.2020,

dále žádám o přiložení také tohoto přípisu s vyznačením podacím razítkem Obecní úřad Stará Paka

jakož to záznam o zaevidování tohoto přípisu.

S pozdravem a poděkováním.

________________________________________________________________________________________________

Telefon čís.: Elektronická adresa e-mail pošty:



Obecní úřad Stará Paka 

Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
 

Spis. zn.: OUSP/AS/2/2022 
Vaše zn.: ČBBOO/20119/22/Fl./V/ 

Č. j.: OUSP-87/2022 
Stará Paka dne 21. 1. 2022 

 
Vyřizuje: Jan Herber 
Tel.: 493 798 282 
E-mail: starosta@starapaka.cz 
ID datové schránky: ytha6e6 
 
žadatel: 

 
ODPOVĚĎ 

na žádost o poskytnutí informací 
 
Dne 19. 1. 2022 obdržela obec Stará Paka prostřednictvím datové schránky Vaši žádost 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon InfZ“). Tuto žádost obec Stará Paka zaevidovala 
pod č. j. OUSP-80/2022. Obecní úřad Stará Paka (orgán obce Stará Paka), jakožto povinný 
subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona InfZ, v souladu s § 14 odst. 5 zákona InfZ posoudil 
Vaši žádost a následně poskytuje následující informace: 
 
1) 
Pod číslem jednacím č. j. OUSP-1061/2020 ze dne 23. 11. 2020 je zaevidována Vaše 
předchozí žádost o poskytnutí informací. Přestože je předpoklad, že uvedený dokument 
v elektronické podobě vlastníte (žádost byla podána prostřednictvím datové schránky a byla 
opatřena elektronickým podpisem), je Vám dokument č. j. OUSP-1061/2020 v elektronické 
podobě poskytnut včetně souvisejících souborů (viz příloha „Příloha_viz_Dokument 4.pdf“, 
„dm845087847.zfo“, „Dorucenka_845087847.zfo“). 
 
 
2) 
Z dalšího textu Vaší žádosti „žádám o přiložení také tohoto přípisu s vyznačením podacím 
razítkem Obecní úřad Stará Paka“ nelze zcela jednoznačně určit Váš požadavek, text zřejmě 
obsahuje gramatickou chybu („vyznačením podacím razítkem“). 
V případě, že požadujete zaslat dokument (Vámi označovaný jako „přípis“) opatřený podacím 
razítkem Obecního úřadu Stará Paka, sdělujeme Vám tyto informace:  
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Vaše podání učiněné prostřednictvím datové schránky ze dne 19. 1. 2022 obsahuje dva 
dokumenty ve formátu „PDF“ (Portable Document Format), jeden s názvem „Žádost 
o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím (15)“, druhý s názvem „Přípis 
k žádosti o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím (16)“. Oba dokumenty 
byly v elektronické spisové službě „GINIS Express“ zaevidovány pod stejným číslem jednacím 
(OUSP-80/2022), byl jim přidělen jednoznačný identifikátor (PID, č. DYP73OP0DOXH). 
K tomuto elektronickému zaevidování Vám zasíláme soubory „dm991093628.zfo“, 
„Dorucenka_991093628.zfo“ a „zaevidování - podací razítko.pdf.“ 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Jan Herber  
           starosta 
 
 
 
Přílohy 

Příloha_viz_Dokument 4.pdf 
dm845087847.zfo 
Dorucenka_845087847.zfo 
dm991093628.zfo 
Dorucenka_991093628.zfo 
zaevidování - podací razítko.pdf. 
 



ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím 

Číslo spisu:……………………….. 
Číslo jednací:…………………….. 
Datum podání původní žádosti: 
…………………………………….

Žadatel: 
a) Fyzická osoba 
      Jméno a příjmení: … ………… Rodné číslo: ...……...……..
      Adresa: …………….. …………………….…………………………........
      Telefon: ………..…… …… E-mail: ……………..

b) Právnická osoba 
      Obchodní jméno: ………………………….…………………. IČ: ………………………….…
      Jméno a příjmení zástupce pro jednání: ………………………….………………………........
      Adresa: …………………………………………………………………………………………....
      Telefon: ………………………………… E-mail: ……………………………………………....

Žádám obec Obecní ú ad Stará Pakař  Revolu ní 180č  507 91 Stará Paka o poskytnutí informace 
(popis požadované informace): 
……………………………………………………………………………………………………........
Žádám o písemnou odpověď
Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. přiložené přílohy 

Způsob poskytnutí informace (vyznačte zvolený způsob): 

a) zaslat na dobírku na výše uvedenou adresu 

b) k osobnímu vyzvednutí v budově obecního úřadu 

Dne: ....20.11.2020................                   ..................................... 

                                                                                                podpis žadatele 

Poučení: 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. 

Za Úřad, Podatelna, přijal: 

…...................................................................................................................................................................................

                datum, jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce,                     odbor úřadu, podpis 



                                                                                                                        

Obecní ú ad Stará Pakař

Revolu ní 180č

507 91 Stará Paka 
odbor , 
 

Datum:               Číslo jednací:                 Spisová značka:              Vyřizuje / telefon:                               E-mail: 
20.11.2020                                                                                 
Věc: Dotaz
Počet listů dokumentu:3
Počet listinných příloh:2 Počet listů příloh:2
Počet a druh nelistinných příloh:

Žadatel  FO  –  Fyzická  osoba  (Oprávněná  osoba)   odesílatel   
prostřednictvím systému datových schránek obracím se na vás s prosbou o odpověď. Odpověď
žádám výslovně zaslat v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, viz kontaktní údaje
podatele

Dobrý den obracím se na vás s následující prosbou o odpověď. Má město, obec svou městskou,
obecní policii do které organizace tato složka spadá, jaké jsou celkové náklady na provoz takovéto
organizace, z jakého zdroje město, obec dostává peníze na provoz takovéto organizace. Kolik za rok
2019 až rok 2020 město, obec eviduje dopravních přestupků na pozemních komunikací – kolik
dopravních přestupků město, obec postoupí do správního řízení podle kterého ustanovení zákona se
tyto  přestupky  řeší,  kolik  celkem město,  obec  za  rok  2019;  2020  vybere  peněz  za  pokuty  za
dopravní  přestupky.  Kolik  aktuálně  celkem  má  město,  obec  na  svém  katastrálním  území
železničních přejezdů, které jsou z toho už modernizovány kolik celkem modernizace železničních
přejezdů stála peněz, z jakého zdroje jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů,
elektroinstalace zabezpečení světelné signalizace,  zabezpečení závory.  Kolik má město,  obec na
svém katastrálním území veřejných parků, zeleně a kdo se o tyto přírodní parky stará, jaké jsou
celkové aktuální náklady na prvoz.  Kdy město,  obec instalovalo veřejné osvětlení,  kdy došlo k
modernizaci  veřejného  osvětlení,  kolik  má  město,  obec  sloupů  veřejného  osvětlení  na  svém
katastrálním území eviduje  město,  obec  tuto  položku a  podle  kterého kritéria,  která  společnost
název  a  ičo  pro  město,  obec  instalovala  veřejné  osvětlení  s  kterou  společností  jste  podepsali
smlouvu žádám o zaslání o nahlédnutí smlouvy, jaké jsou celkové fin.náklady pro údržbu veřejného
osvětlení kdo se o údržbu stará 

Poskytovatel  veřejné  dopravy  –  název  a  ičo  společnosti  dopravce  který  pro  obec  zajišťuje
autobusovou dopravu – název a ičo obcí a měst mezi kterými autobusy jezdí obec, město, okres,
kraj  pokud  sahá  obecní,  městské  katastrální  území  –  se  kterým  dopravcem  má  obec,  město
podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dopravcem za roky
2018; 2019; 2020, jaké vznikly náklady na zaplacení dopravci za tyto roky 

                                                                                                                                                                
tel.:                                  



Poskytovatel a Dodavatel energií,  voda, elektřina, teplo název a ičo společnosti  který pro obec,
město  dodává energii,  voda,  elektřina,  teplo  pokud sahá ohraničení  obecní,  městské  katastrální
území název obcí a ičo – se kterým dodavatelem energií má obec, město podepsanou smlouvu,
žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dodavatelem energií za roky 1 x smlouva
voda 2018; 1 x smlouva elektřina 2019; 1 x smlouva teplo 2020, jaké vznikly náklady obci, městu
na zaplacení za tyto energie za tyto roky – jsou tyto smlouvy veřejně dostupné a jsou v analogové i
v elektronické formě dostupné umožňující dálkový přístup 

Poskytovatel  a  provozovatel  správa  hřbitova  název  a  ičo  společnosti  který  spravuje  provozuje
hřbitov – název a ičo Poskytovatele pohřební služby - jaký tip smlouvy podepisuje obec, město s
fyzickou osobou hrobové místo, je stanovený nějaký ceník pro hrobové místo, kolik stojí hrobové
místo smlouva se podepisuje na jak dlouhou dobu – žádám o poskytnutí  k nahlédnutí 1 x Řád
veřejného pohřebiště, 1 x vzor smlouvy o hrobové místo, rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí
s městem název právního předpisu který ustanovuje zákon o pohřebnictví 

Školka  a  Škola,  senioři  Poskytovatel  a  Provozovatel  stravování  název  a  ičo  společnosti  která
zajišťuje školní stravování Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory a
ičo Poskytovatele sociální služby, jaký tip sociální služby poskytujete 

Do jaké míry je možné požádat o opis stvrzenky, jakým způsobem se provádí tento úkon, jakým
ustanovením zákona se řídí tento úkon který poskytuje společnost Česká pošta, s. p. Poskytovatel
poštovních služeb 

Na kterých místech katastrálního  území ve kterých ulicích  název ulic  má město,  obec umístěn
zpomalovací retarder (pruh) 

Který  Úřad rozhoduje  o  případném odvolání  na  podkladě  o  postu  při  vyřizování  žádosti  proti
vydanému rozhodnutí 

S pozdravem 

                              

                                                                       
                                                                       

                                                                                                                                                                
tel.:                                



Datová schránka: ytha6e6, Obec Stará Paka, Revoluční 180, 50791 
Stará Paka, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Příloha_viz_Dokument

ID zprávy: 845087847

Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání:

Datum a čas doručení:

20.11.2020 v 17:51:07

23.11.2020 v 7:02:47

Odesílatel:

ID schránky:

Typ schránky:

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací: Nezadáno

Naše spisová značka: Nezadáno

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Příloha_viz_Dokument 4.pdf (133,91 kB)
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Datová schránka: ytha6e6, Obec Stará Paka, Revoluční 180, 50791 
Stará Paka, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb.,

ID zprávy: 991093628

Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání:

Datum a čas doručení:

19.1.2022 v 13:13:07

19.1.2022 v 13:21:12

Odesílatel:

ID schránky:

Typ schránky:

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací: ČBBOO/20119/22/Fl./V/

Naše spisová značka: Nezadáno

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Žádost o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím (15).pdf (78,89 kB)

Přípis k žádosti o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím (16).pdf (98,19 kB)



Datová schránka:

Doručenka datové zprávy
Předmět: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb.,

ID zprávy: 991093628

Datum a čas dodání: 19.01.2022 v 13:13:07

Datum a čas doručení: 19.01.2022 v 13:21:12

Adresát: Obec Stará Paka, Revoluční 180, 50791 Stará Paka, CZ

ID schránky: ytha6e6

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací: ČBBOO/20119/22/Fl./V/

Naše spisová značka: Nezadáno

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

19.01.2022 v 13:13:07 EV0: Datová zpráva byla podána.

19.01.2022 v 13:13:07 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.01.2022 v 13:21:12 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 
8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní 
doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do 
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



DYP73OP0DOXH

Obecní úřad Stará Paka

Doručeno: datum 19.01.2022; čas 13:13:07
Č.j.: OUSP-80/2022

PID:
Poč. listů: 1; poč. příloh 1; Sk. znak: S5
Spis. zn.: OUSP/AS/2/2022
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