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Obce: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, 
Pržno, Pstruží, Staré Hamry 

V Praze dne 17. října 2011 
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. 
 
Vážení, 
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace vztahujících se k projektu „Přeshraniční spolupráce v 

regionu Frýdlantsko-Horné Kysuce“. Konkrétně požadujeme tyto informace: 
 
1) Informaci, v jakém stádiu realizace se projekt nyní nachází, tedy zda Vaše obec již obdržela nějaké 

plnění, popř. kdy a jaké (počet a druh mobilních telefonů, počet a druh PC obsahujících příslušný 
software, počet info kiosků atp.) 

2) Zda proběhlo školení zaměstnanců k ovládání příslušného softwaru, popřípadě kdy takové školení 
proběhlo a kolik zaměstnanců či jiných zástupců obce se jej zúčastnilo, popřípadě kdy je školení 
plánováno, 

3) Informaci, zda jsou v info kiosku obce, financovaného z tohoto projektu, nahrané nějaké informace, 
popřípadě kopii těchto informací, 

4) Informaci, kde je info kiosek obce z tohoto projektu umístěn, 
5) Informaci, jakým způsobem, kým a jak často jsou využívány mobilní telefony z tohoto projektu, 
6) Informaci, jakým způsobem, kým a jak často jsou využívány notebooky (PC) z tohoto projektu, 
7) Informaci, v jaké výši obec vynakládá prostředky na provoz a správu telekomunikační techniky 

pocházející z tohoto projektu, popřípadě veškeré jiné související náklady obce s tímto projektem, 
8) informaci, jak konkrétně probíhá přeshraniční spolupráce s obcemi ve Slovenské republice, popřípadě 

s obcemi v České republice, se kterými obcemi Vaše obec již navázala přeshraniční spolupráci a jakým 
způsobem a jak často tato spolupráce probíhá, 

9) informaci o návštěvnosti webových stránek Vaší obce a využívání veřejně dostupných e-služeb 
v souvislosti s tímto projektem. 

 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Pelléova 7, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně 
poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, 
popřípadě na emailovou adresu: poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.   
 
 
 
 
                                                                                                              Oživení, o.s.  

Ing. Štěpán Rattay, výkonný ředitel 
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