Obec
Podolí
Podolí č.p. 1, 664 03
Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu
k informacím pro účely bakalářské práce
Žadatel:
Karolína Hynštová
narozena 22.4.1998
bytem Československé armády 258/14, 683 01 Rousínov
email: karolinahynstova@gmail.com

Jsem studentka Národohospodářské fakulty Vysoké škole ekonomické v Praze, kde pracuji na
bakalářské práci věnující se vlivu časové (dojezdové) vzdálenosti do Brna na vývoj cen na trhu
nemovitostí.
V této práci oslovuji vybraný vzorek obcí, městysů a měst v okolí Brna.
Do vybraného vzorku obcí jsem zařadila i Vaši obec a žádám Vás tímto o poskytnutí informací.
Pro právní jistotu postavení této žádosti sděluji, že o poskytnutí informací žádám v režimu zákona č.
106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
Konkrétní otázky jsou uvedeny v příloze této e-mailové zprávy.
Vyplněný dokument mi, prosím, zašlete v zákonné lhůtě zpět na tuto
adresu: karolinahynstova@gmail.com
Na přípravě formuláře jsem spolupracovala se zástupci jedné z vybraných obcí, aby jeho vyplnění
bylo pro zástupce dalších obcí v jejich vytížení co nejméně náročné, a tak na všechny položené otázky
stačí odpovědět číslem.
Nad rámec formálního podání žádosti o poskytnutí informací sděluji následující:
O sdělení informací jsem požádala všechny vybrané obce formou poskytnutí odpovědí na položené
otázky ve formuláři, který je pro všechny obce stejný a umožní tak relevantní vyhodnocení.
Řada obcí již na tuto žádost o poskytnutí reagovala poskytnutím vyžádaných informací zasláním
vyplněného dotazníku.
Formulář naleznete připojený níže jako přílohu této zprávy ve formátu .doc, který je určen pro
elektronické doplnění odpovědí a také ve formátu .pdf, který si můžete vytisknout a doplnit tak
odpovědi ručně. Záleží tedy na Vás, jakou formu si vyberete.
Výsledky mé práce mohou být zajímavé i pro zástupce obcí v dotčené oblasti. Pokud byste měli zájem
o poskytnutí výsledků práce, ráda Vám je po jejich zpracování zašlu.
Děkuji Vám za Váš čas strávený nad vyřízením této žádosti a předem Vám děkuji za spolupráci.

S pozdravem,
Karolína Hynštová,
studentka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

V Rousínově dne 9.11.2020

