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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážený pane inženýre, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 16.09.2020, 
doručené našemu úřadu e-mailem dne 16.09.2020 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2020, 
schváleným Radou města Šluknov dne 11.12.2019, usnesením číslo 70/32R/2019, účinným 
od 01.01.2020 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov 
(www.mestosluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 
Jaroslava Filipová, DiS. 
sekretariát Odboru vedení města 
 



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B. RODINY S DĚTMI DO 18 LET C. DOMÁCNOSTI SENIORŮ NAD 65 LET

Obec

Název 

ubytovacího 

zařízení Ulice

Aktuální 

stavy jsou 

k 

datu/měsíc

Celkový počet 

ubytovaných 

osob (včetně 

dětí)

Zdroj pro počet 

ubytovaných osob a 

hodnocení přesnosti

1 = sčítání na místě či 

důvěryhodná statistika z 

aktuální evidence 

ubytovaných (=přesný údaj)

2 = relativně přesná 

informace od vrátného či z 

jiného zdroje (= poměrně 

přesný odhad)

3 = informace od vrátného 

či z jiného zdroje, u kterého 

si nejsme jistí přesností

A.1 Celkový 

počet 

domácností

A.2 Celkový 

počet osob

B1. Počet 

rodin s 

alespoň 1 

dítětem 

do 18 let 

(z čísla 

A.1)

B2. Počet 

dospělých 

v rodinách   

s dětmi

B3. počet 

dětí v 

rodinách 

C1. Počet 

domácností 

seniorů nad 

65 let (z čísla 

A.1, 

nepočítejte 

sem 

domácnosti, 

kde je senior 

a současně 

dítě, takové 

domácnosti 

zahrňte do 

kategorie B)

C.2 Počet 

osob v 

domácnos

tech 

seniorů 

nad 65 let Prostor pro vaše komentáře

Šluknov

Městká ubytovna 

Šluknov Království 10 6.9.2020 3 1 3 3 1 1

Celkový počet ubytovaných 

A. Celkový počet 

domácností
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