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ŽÁDOST 

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

 
Žádost o informace k volbám 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

 

 Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informaci:  
1) Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu 

České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018.  
2) Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých.  
3) Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v 

kusech tiskáren.  
4) Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017.  
5) Cena za prezidentské volby 2018.  
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané 
výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné 
formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 
 
 
Odpověď na žádost:  
 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím posílám 
odpovědi na Vaše dotazy: 

1) Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu 
České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018. Odpověď: Využíváme 
vlastní IT techniku pro okrskové volební komise i pro přebírací pracoviště 
ČSÚ  

2) Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých. 
Odpověď: službu nevyužíváme. 

3) Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v 
kusech tiskáren. Odpověď: Počet zapůjčených NB 0 ks a počet zapůjčených 
tiskáren 0 ks. 

4) Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017. Odpověď: Cena – 0 Kč 
5) Cena za prezidentské volby 2018. Odpověď: Cena – 0 Kč 
 
S přáním úspěšného dne 
 
Ing. Pavel Šafařík 
vedoucí odboru  
Městský úřad Moravská Třebová 



 

 

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

+420 461 353 111 

moravskatrebova.cz 
2 

Odbor vnitřních věcí 
tel.:+420 461 353 121 
mobil:+420 603 891 370 
e-mail: psafarik@mtrebova.cz 
www.moravskatrebova.cz 
 
 
Způsob poskytnutí informace: pošta 
 
Dne: 24.05.2021 
 


