
č. j. NMPS/1503/2020 
 
From: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Sent: Tuesday, July 07, 2020 12:27 PM 
To: sekretariat@nmps.cz 
Subject: Žádost o svobodném přístupu k informacím  
 
Dobrý den, 

Žádost 
Já, níže podepsaná, Jana Koukolová, narozena xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Vás touto cestou žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  Zákona o svobodném 

přístupu k informacím. Informace potřebuji pouze o Vaší hlavní budově obce (sídlo obce, radnice), 

tedy obecní úřad nebo městský úřad či magistrát. 
Otázky k vyplnění: 

1.       Počet obyvatel obce? 
2.       Čím je vytápěna budova radnice (sídlo obce)? 

  a)      elektřina 
b)      zemní plyn 
c)       tuhá paliva (uhlí, dřevo a pelety) 
d)      jiné (uvést jaké) 
  

3.       Jaký je Váš dodavatel elektřiny? 
  

4.       Jaká byla Vaše spotřeba elektřiny za rok 2019 a kolik jste zaplatili za elektřinu v roce 

2019? 
  

5.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem elektřiny? 
                                        Ano           Ne 

6.       Plánujete do budoucna změnu dodavatele elektřiny? 
                                        Ano           Ne 

7.       Jaký je Váš dodavatel zemního plynu? 
  

8.       Jaká byla Vaše spotřeba zemního plynu za rok 2019 a kolik jste zaplatili za zemní plyn v 

roce 2019? 
  

9.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem zemního plynu? 
                                         Ano           Ne 

10.   Plánujete do budoucna změnu dodavatele zemního plynu? 
                                         Ano           Ne 

11.   Jaký je Váš poskytovatel telekomunikačních služeb (internet a volání)? 
  

12.   Kolik jste zaplatili za telekomunikační služby (internet a volání) v roce 2019? 
  

13.   Jste spokojeni s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb (internet a volání)? 
                                        Ano           Ne 

14.   Plánujete do budoucna změnu poskytovatele telekomunikačních služeb (internet a volání)? 
                                        Ano           Ne 

 
Předem děkuji za kladné vyřízení a doplnění informací. 
Vyplněnou žádost, prosím zasílejte na email xxxxxxxxxxxxxx 
S pozdravem 
Jana Koukolová 
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Paní 
Jana Koukolová 
XXXXXXXXXXX 
460 05 Liberec 

  
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka / č. j.           Vyřizuje / linka         Nové Město pod Smrkem 
08.07.2020 NMPS/1503/2020 Petrovič/482360323 dne 16.07.2020 
 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 08.07.2020, zaevidované pod č. j. NMPS/1503/2020, ve které požadujete 
zaslání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Vám zasílám následující informace, zpracované příslušnými 
pracovníky Městského úřadu Nové Město pod Smrkem. 
 
1. Počet obyvatel obce? 

Počet obyvatel města Nové Město pod Smrkem k 01.01.2020 činí 3.716 obyvatel. 
 

2. Čím je vytápěna budova radnice (sídlo obce)? 
a. Elektřina 
b. Zemní plyn 
c. Tuhá paliva (uhlí, dřevo a peletky) 
d. Jiné (uvést jaké) 

Budova čp. 280, sídla města Nové Město pod Smrkem a současně sídla Městského úřadu Nové Město pod 
Smrkem (není radnice), je vytápěna systémem CZT (centrální zásobování teplem, tj. plynovou kotelnou). 
Dodávky jsou zajišťovány na základě smlouvy s provozovatelem „kotelny“, tj. Teplárenskou novoměstskou 
s. r. o. 
 
3. Jaký je Váš dodavatel elektřiny? 
Dodavatelem elektřiny je Bohemia Energy entity s.r.o. Praha. 
 
4. Jaká byla Vaše spotřeba elektřiny za rok 2019 a kolik jste zaplatili za elektřinu v roce 2019? 
Spotřeba elektřiny v budově čp. 280, za období od 10.4.2019 – 22.4.2020, tj. zúčtovací období (počet dnů 

379), byla VT 16.919 kWh a NT 3.116 kWh. Celková částka za uvedenou spotřebu byla 93.297 Kč vč. DPH. 
 
5. Jste spokojeni s vaším dodavatelem elektřiny? 

a. Ano 
b. Ne 

 
6. Plánujete do budoucna změnu dodavatele elektřiny? 

a. Ano 
b. Ne 

 
 
 

 

Město Nové Město pod Smrkem 
 

Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 
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7. Jaký je Váš dodavatel zemního plynu? 
Dodavatele zemního plynu město Nové Město pod Smrkem nemá, žádný zemní plyn neodebírá. Vytápění 

je zajištěno centrální plynovou kotelnou na základě smluvního vztahu. 
 

8. Jaká byla Vaše spotřeba zemního plynu za rok 2019 a kolik jste zaplatili za zemní plyn v roce 2019? 
Město Nové Město pod Smrkem nemělo za rok 2019 žádnou spotřebu zemního plynu a proto ani nic 
za spotřebu zemního plynu nezaplatilo. 
 
9. Jste spokojeni s Vaším dodavatelem zemního plynu? 

a. Ano 
b. Ne 

Město Nové Město pod Smrkem neodebírá zemní plyn. Nemá žádného dodavatele zemního plynu. 
 
10.  Plánujete do budoucna změnu dodavatele zemního plynu? 

a. Ano 
b. Ne 

Město Nové Město pod Smrkem neodebírá zemní plyn. Nemá žádného dodavatele zemního plynu. 
 
11.  Jaký je Váš poskytovatel telekomunikačních služeb (internat a volání)? 
Město Nové Město pod Smrkem má více poskytovatelů telekomunikačních služeb: 

- O2 Czech Republic a.s. 
- Dial telecom a. s. 
- FDLnet Cz, s. r. o. 
- A-net Liberec s. r. o. 

 
12.  Kolik jste zaplatili za telekomunikační služby (internet a volání) v roce 2019? 
Město Nové Město pod Smrkem poskytovatelům telekomunikačních služeb v roce 2019 uhradilo 
za poskytnuté služby 194.062 Kč. 
 
13.  Jste spokojeni s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb (internet a volání)? 
Město Nové Město pod Smrkem je se současnými poskytovateli telekomunikačních služeb je spokojeno. 
 
14.  Plánujete do budoucna změnu poskytovatele telekomunikačních služeb (internet a volání)? 

a. Ano 
b. Ne 

 
 

 
 
 

 
           

        ……….….………….………… 
        Ing. Vladislav Petrovič 
                tajemník MěÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
telefon: 482 360 323         mobil: 736 672 327 e-mail: tajemnik@nmps.cz 
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