Obec Veverské Knínice
zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 03. 2022 na žádost,
týkající se:
Dotaz žadatele č. 1: Eviduje váš úřad žádosti o poskytnutí informace, které jsou podány ve smyslu
zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, i dle subjektu, který žádost podal? Popřípadě,
jestli se váš úřad dokáže procházet žádosti o poskytnutí informace dle subjektu, který žádost podal?
Dotaz žadatele č. 2: Jestli váš úřad eviduje, či dokáže procházet žádosti o poskytnutí informace, ve
smyslu dotazu č. 1 této žádosti, kolik jich eviduje od subjektů:
a. Virtuální provozovatel, z.s. (IČ 09028919)
b. PECKY INTERNATIONAL s.r.o. (IČ 06424872) (Dříve MikeJePan s.r.o.)
c. PECKY ONLINE s.r.o. (IČ 10867767)
d. ARROGANT s.r.o. (IČ 07904304)
e. iPohodář s.r.o. (IČ 07109709)
f. Pomáháme a chráníme, s.r.o. (IČ 24317594)
g. Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ (IČ 08374694)
h. Spolek rozhořčených občanů (IČ 07663170)
i. SuperDoručovatel.cz, s.r.o. (IČ 06802923)
j. www.seznam.sex s.r.o. (IČ 07215746)
k. KRÁTÍME DANĚ A KRADEME DPH, z.s. (IČ 09100016)
l. ZELENÁ 420 BÁBA s.r.o. (IČ 09820663)
m. FLEET Control, s.r.o. (IČ 24149322)
n. CZT Velké Hamry s.r.o. (IČ: 08985570)
o. KARLŮV MOST spol. s r.o. (IČ: 61502928)
p. METSAN, s.r.o. (IČ: 62915703) q. Limosky.cz s.r.o. (IČ:10755055) r. SYNOPRO, s.r.o. (IČ:
02357887)
Dotaz žadatele č. 3: Jestli váš úřad neeviduje, či nedokáže procházet žádosti o poskytnutí informace, ve
smyslu dotazu č. 1 této žádosti, tak kolik váš úřad eviduje žádostí o poskytnutí informace v kalendářním
roce 2021?

Na žádost ze dne 14. 03. 2022 sdělujeme, že:
Odpověď povinného subjektu k dotazu č. 1: Žádosti evidujeme ve spisové službě, která
vyhledávání umožnuje.
Odpověď povinného subjektu k dotazu č. 2: Žádosti evidujeme ve spisové službě, k uvedeným
subjektům nevidujeme žádnou žádost.
Odpověď povinného subjektu k dotazu č. 3: Žádosti evidujeme ve spisové služby. Počet žádosti
v roce 2021 byl 3.
Odpověď byla zaslána na emailovou adresu uvedenou v žádosti a dle žádosti žadatele.

