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

 
 
Žádost o informaci ze dne 03.01.2019 
 

Vážení, obracím se na vás se žádostí podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádám o poskytnutí následujících informací: 

1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, 
vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) . 

2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, 
pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby 
(moderátora) . 

3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s 
 ve výše uvedené věci. 

4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018. 

Žadatel: 
XY 
 
 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 03.01.2019 
 
Město Bílina obdrželo dne 03.01.2019 Vaši žádost dle zákona  č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, o poskytnutí následujících  informací: 

1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, 
vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora)  

Dosud jsme nevyužili služeb . 

2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, 
pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby 
(moderátora) . 

V minulosti jsme neplánovali využití služeb jmenované osoby. 

3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s 
 ve výše uvedené věci. 

       S uvedenou osobou nemáme uzavřenou žádnou smlouvu ve výše uvedené věci. 

4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018. 

       Počet obyvatel města  Bílina ke dni 31.12.2018 je 14 871. 
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