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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 23. 12. 2020 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Kolik firem, živností a jak se jmenují obchodní společnosti, provozy, podniky, které má Městský úřad
Bakov nad Jizerou?

Jak se jmenuje společnost, která spravuje provoz a údržbu obecních domů města Bakov nad Jizerou
svěřeného městem a pozemků tvořící s nimi jeden funkční celek?

Jak se jmenuje společnost, která spravuje provoz a údržbu zeleně a veřejných ploch města Bakov nad
Jizerou a jaký rozsah činností vykonává? 

Poviný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou   požadované informace poskytl dne 04. 01. 2021. V
souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Město Bakov nad Jizerou nemá v současné době zřízenou žádnou obchodní společnost. Pro své
potřeby má pouze zřízeny dvě živnostenská oprávnění, a to: Velkoobchod a Maloobchod (pro prodej
zboží v Turistickém informačním centru) a Ubytovací služby (pro pronájem chatek ve Volnočasovém
areálu).

Provoz a údržbu obecních domů a pozemků tvořící s nimi jeden funkční celek zajištuje si zajišťuje
město samo prostřednictvím Odboru správy majetku města.

Provoz a údržbu zeleně a veřejných ploch si město taktéž zajišťuje samo prostřednictvím Technické
čety (organizační složka města).  

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 04. 01. 2021


