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ŽÁDOST 

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

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Vážení, 
 
v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací: 
 

- Fakturu od Jiří Ježek z 6.9.2021, ve které městu Moravská Třebová fakturuje 
gymnast. nafukovací koberce Exon Jump Trick /2 ks/ - projekt Obec přátelská 
rodině a seniorům 2021 za 10 000 Kč. 

- Fakturu od Jiří Ježek z 9.9.2021, ve které městu Moravská Třebová fakturuje 
monitorovací stanice - projekt Na hranici na hraně za  2 965 Kč. 

- Fakturu od Jiří Ježek z 9.9.2021, ve které městu Moravská Třebová fakturuje 

monitorovací stanice - projekt Na hranici na hraně za  50 397 Kč. 

- Fakturu od Jiří Ježek z 9.9.2021, ve které městu Moravská Třebová fakturuje 

monitorovací stanice - projekt Na hranici na hraně za  5929 Kč. 

- Fakturu od Jiří Ježek z 13.9.2021, ve které městu Moravská Třebová fakturuje 

opravářská stanice - projekt Na hranici na hraně za 1 349 Kč. 

- Fakturu od Jiří Ježek z 13.9.2021, ve které městu Moravská Třebová fakturuje 

opravářská stanice - projekt Na hranici na hraně za 2 698 Kč. 

- Pokud to z výše uvedených dokumentů nevyplývá, prosím o vysvětlení, co a 

k jakému účelu slouží výše zmíněná monitorovací stanice a kde mohu tuto 

stanici najít, abych se na ni podíval?  

Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě. 
 
Odpověď na žádost:  
 

Vážený pane, 
 
reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací týkající se faktur vystavených Jiřím 
Ježkem za airtracky a monitorovací a oprávářskou stanici na singltrecích. 
V přílohách zasílám požadované faktury. Ve vašem přehledu se faktury za 
monitorovací a opravářskou stanici rozpadají na více řádků proto, že se data o 
fakturách do rozklikávacího rozpočtu na stránce www.cityvizor.cz  natahují z 
účetnictví, kde je faktura rozdělena z důvodu jejího krytí z dotace (povinné členění 
dle účelového znaku a nástroje a zdroje) 

http://www.cityvizor.cz/
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Monitorovací stanice je  umístěna na trase č. 6 - Pod Pastýřkou, parc. č. 2855 - 
přikládám fotografie. 
Monitorovací stanice snímá pohyb cyklistů na určeném místě, sleduje počet průjezdů 
danou trasou. Jde o jeden ze sledovaných monitorovací indikátorů projektu po dobu 
jeho udržitelnosti. 
Opravářská stanice je umístěna v Pekle, vedle informační cedule (GPS 49.741083, 
16.667750). Je to vlevo od ohniště, u křížení tras 5 a 6 - také přikládám fotografii. 
 
S pozdravem 
 
Dana Buriánková 
vedoucí odboru 
odbor finanční 
_________________________________ 
Městský úřad Moravská Třebová  
nám. T. G. Masaryka 29 
www.moravskatrebova.cz  
 
Tel.: +420 461 353 124 
Mob.: +420 603 293 557 
E-mail: dburiankova@mtrebova.cz 

 
Způsob poskytnutí informace: e-mail  
Dne: 03.01.2022 
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