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Redigováno,
osobní údaje

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Obec Hrusice, Hrusice 142, 251 66 Hrusice, IČO: 00240222 jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vyřizuje
tímto dle ust. §14, odst. 5, písm. d) InfZ žádost o poskytnutí informací dle InfZ ze dne 10.03.2021, povinnému
subjektu doručené dne 11.03.2021 (dále také Žádost), žadatel Redigováno, osobní údaje
(dále také Žadatel) o poskytnutí informací týkající se poskytování úplatného či
bezúplatného připojení k internetu a přístupu k PC.

Povinný subjekt vyřizuje Žádost Žadatele následovně takto:
Na otázku, zdali zajišťuje obecní úřad Hrusice možnost bezplatného internetu v prostorách úřadu nebo jiných
obecních veřejně přístupných prostorách povinný subjekt sděluje:
Ano, bezplatný internet je občanům poskytován skrze zabezpečené wifi připojení v budově obecního
úřadu Hrusice. Pevné připojení je možné využít v obecní knihovně umístěné v téže budově a to včetně
přístupu k PC.
Na otázku ohledně zpoplatněného poskytování internetového připojení povinný subjekt sděluje:
Ne, obec Hrusice neposkytuje občanům ani jiným subjektům internetové připojení za úplatu.
Závěrem povinný subjekt sděluje, že poskytuje informaci jinou formou elektronické komunikace než využitím
systému datových schránek, kterou žadatel disponuje a jež je povinný subjekt v souladu s ust. § 17 zákona
č. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů použít, jelikož žadatel si
ve své žádosti výslovně žádal o zaslání poskytnutí informace jinou formou elektronické komunikace.
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