MĚSTO HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
STAROSTA

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 31.10.2014 o poskytnutí informací na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to o doručení
informace:
-

kompletní rozpis všech prováděných prací a údržby na všech zařízeních a na všech místech
OZ

-

jména vykonavatelů prací

-

názvy zařízení, na kterých byla v OZ prováděna údržba

-

detailní popisy druhů provedené údržby na všech místech a zařízeních OZ

-

doba započetí a ukončení všech prací na všech zařízeních v OZ Hustopeče

Vám dle podkladů, dodaných vedoucím organizační složky města Hustopeče Městských služeb
Hustopeče ke dni 15. 08.2014, sdělujeme následující:
K bodu kompletní rozpis všech prováděných prací a údržby na všech zařízeních a na všech
místech OZ sděluji, že zaměstnanci organizační složky města Hustopeče Městské služby
Hustopeče prováděli přípravy spojené s Hustopečskými hody 2014. Probíhalo sekání trávy na
ulici Javorová, a Gen. Peřiny. Byl dlážděn chodník ze žulové dlažby na ulici Na Hradbách. Na
ulici Polní byl proveden ořez větví, které z části zakrývaly značku „obytná zóna“ na ulici Polní.
K bodu jména vykonavatelů prací sděluji, že vykonavateli byli zaměstnanci města Hustopeče
zařazení do organizační složky Městské služby Hustopeče a to v počtu 15 pracovníků + 1 vedoucí.
Dle §5 odst. 1a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, o změně některých zákonů,
v platném znění je „správce údajů povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje
zpracovány“. Dle vnitřní směrnice města Hustopeče č.3/2014, část 3., Informace o zpracování
osobních údajů, zpracované dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává správce osobních údajů, tedy město
Hustopeče osobní údaje pouze pro následující účely:
-

pro účely personální a mzdové agendy.
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-

nezbytné osobní údaje budou předávány pouze orgánům finanční a sociální správy
nebo jiným příslušným úřadům v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

Konkrétní jména vykonavatelů Vám tedy nebudou poskytnuta.
K bodu názvy zařízení, na kterých byla v OZ prováděna údržba sděluji, že v obytné zóně
nebyla prováděna údržba zařízení. Veřejné osvětlení má ve správě nájemce společnost ČEZ
Energetické služby, s.r.o.
K bodu doba započetí a ukončení všech prací na všech zařízeních prováděných v OZ
Hustopeče sděluji, že doba započetí a ukončení prací je shodná se standardní pracovní dobou
zaměstnanců města Hustopeče zařazených do organizační složky Městské služby Hustopeče,
včetně zákonné přestávky na jídlo a oddech.

Ing. Luboš Kuchynka
starosta
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