From: Rigorozní Práce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sent: Tuesday, January 7, 2020 5:02 PM
To: podatelna@chvalsiny.cz; starosta@chvalsiny.cz; podatelna@chynov.eu; ekonom@chynov.eu;
obec@chysky.cz; starosta@chysky.cz; obec.jankov@volny.cz; ou@jarosov.cz; obec@jedlany.cz;
obec.jetetice@tiscali.cz; obec@jickovice.cz; obecjilem@centrum.cz; oujilovice@seznam.cz;
meu@jh.cz; mrvka@jh.cz; pribyl@jh.cz; obecniurad@obec-jinin.cz; obec@jistebnice.cz;
obec@jivno.cz; kaclehy@tiscali.cz; oukadov@tiscali.cz; ou-kajov@ou-kajov.cz; starosta@ou-kajov.cz;
obeckalenice@seznam.cz; ou.kamenna@volny.cz; kamennymalikov@seznam.cz; ou@kamennyujezd.cz; podatelna@mestokaplice.cz; malik@mestokaplice.cz; posta@kardasova-recice.cz;
obec.katov@volny.cz; info@katovice.cz; podatelna@katovice.cz; matrika@katovice.cz;
obec.kestrany@seznam.cz; oukladruby.st@seznam.cz; obecklec@email.cz; obec@klenovice.cz;
kluky@volny.cz; oukocelovice@tiscali.cz; komarovobec@seznam.cz; komarice@volny.cz;
kostelecnadvltavou@volny.cz; ou@kostelniradoun.cz; kostelni.vydri@seznam.cz; obeckosice@volny.cz; podatelna@obeckosice.cz; obec.kosin@seznam.cz; oukovarov@volny.cz;
obec.kozli@seznam.cz; info@krajnicko.cz; ou.kralovalhota@c-mail.cz; obec.kraselov@seznam.cz;
obec.kraslovice@tiscali.cz; kratosice@seznam.cz; kratusin@volny.cz; obeckrejnice@seznam.cz;
obec.krtov@volny.cz; obec@krtyhradec.cz; tajemnik@kremze.cz; oukremze@kremze.cz;
ou.krenovice@quick.cz; obec@kristanov.com; obec.krizanov@seznam.cz; starostka@ktis.cz;
ktis@ktis.cz; info@kubovahut.cz; obeckucer@volny.cz; obec@kunzak.cz; kurimany@centrum.cz;
ou@kvaskovice.cz; obeckvetov@volny.cz; ou.kvilda@tiscali.cz; starosta@kvitkovice.cz;
obec@kvitkovice.cz; urad@ou-lasenice.cz; oulazanky@seznam.cz; info@obeclazany.cz;
ou_laziste@volny.cz; info@lcovice.cz; radnice@ou.ledenice.cz; obec@lenora.cz; obec.lety@volny.cz;
obec@lhenice.cz; obec.libejice@email.cz; libejovice@tiscali.cz; obec.libetice@tiscali.cz;
ou@obeclibin.cz; obeclibnic@volny.cz; lipi@mujbox.cz; ou.lipno@lipensko.cz;
podatelna@obeclipovice.cz; sekretariat@mulisov.cz; starosta@mulisov.cz;
obeclitochovice@seznam.cz; podatelna@litvinovice.cz; obec-lnare@cmail.cz;
starostka.lnare@sporknet.cz; starosta@locenice.cz; podatelna@locenice.cz; lodherov@lodherov.cz;
obec.lom@c-box.cz; obec.lom@seznam.cz; info@meu.lomnice-nl.cz; podatelna@meu.lomnice-nl.cz;
podatelna@loucovice.info; tajemnik@loucovice.info; ou.luzice@mybox.cz; obec.luznice@cmail.cz;
ou.mackov@worldonline.cz; obecmahous@cbox.cz; ou@majdalena.cz; ou@obecmalenice.cz;
prilepkova@obecmalenice.cz; ou.glaserova@seznam.cz; starosta@malovice.cz;
podatelna@malovice.cz; malsice@malsice.eu; starosta@malsice.eu; info@malsin.cz;
starosta@mazelov.cz; obec_mazice@volny.cz; posta@mecichov.cz; ou_mekynec@seznam.cz;
obecmezirici@seznam.cz; obecmezna@seznam.cz; obec@micovice.cz; obec@milejovice.cz;
sekret@milevsko-mesto.cz; ou.milonovice@mybox.cz; minice@volny.cz; oumirkovice@seznam.cz;
podatelna@mirotice.cz; tajemnik@mirotice.cz; tajemnik@mirovice-mesto.cz; starosta@mirovicemesto.cz; podatelna@mirovice-mesto.cz; misovice@volny.cz; starosta@mu-vozice.cz; podatelna@muvozice.cz; obec@obecmladosovice.cz; mladosovice@volny.cz; obec-mlyny@volny.cz;
mnichov@strakonice.cz; modrahurka@raz-dva.cz; obecmojne@seznam.cz; obec@mokrylom.cz;
podatelna@mokrylom.cz; obecmutenice@quick.cz; starosta@mydlovary.cz; obec@mydlovary.cz;
obecmyslin@seznam.cz; myslkovice@mybox.cz; info@obecmystice.cz; starosta@nadejkov.cz;
ucetni@nadejkov.cz; urad@nadejkov.cz; starosta@nakri.cz; obec.nasavrky@seznam.cz;
obec.nebahovy@tiscali.cz; ou@nebrehovice.cz; obecnedabyle@volny.cz; ounemcice@tiscali.cz;
nemcice.pt@seznam.cz; ou@obec-nemetice.cz; nemysl@mybox.cz; neplachov@volny.cz;
nerestce@volny.cz; starosta@netolice.cz; mu.finance@netolice.cz; podatelna@obecnetrebice.cz;
podatelna@nevezice.cz; ou.nicov@seznam.cz; obec@nicov.cz; ou@nihosovice.cz;
obec.nisovice@tiscali.cz; starosta@novabystrice.cz; tajemnik@novabystrice.cz; obec@novaolesna.cz;
starosta@novapec.info; starosta@vcelnice.cz; info@vcelnice.cz; obec.novaves@post.cz; ou@novavesck.cz; novaves@centrum.cz; nves@email.cz; novaves.uch@tiscali.cz; info@novaves.eu;
podatelna@obec-nova-ves.cz; vladimirh@novehrady.cz; tajemnik@novehrady.cz;
info@obecnovehute.cz; obec@novosedly.info; ou@novosedly.cz; obec.okrouhla@seznam.cz;
info@oradoun.cz; oldrichov@quick.cz; oldrichov@seznam.cz; obec@ouolesna.cz;
obec.olesnice@volny.cz; info@olesnik.cz; obec.olsovice@tiscali.cz; obec@omlenice.cz;
obec@oparany.cz; obec@orliknadvltavou.cz; obec@osek.eu; starosta@obec-osek.cz; ou@obecosek.cz; obec@oslov.cz; obec@ostrolovskyujezd.cz; obec@ostrovec-obec.cz;
obecparacov@seznam.cz; paseky-pi@volny.cz; pec@dac.cz; obec@pecnov.cz; ou.petrikov@volny.cz;
bina@petrikov-obec.cz; bertik.certik@tiscali.cz; pisecne@tiscali.cz; e-podatelna@mupisek.cz;
ou@pistina.cz; pistin@pistin.cz; obecpivkovice@seznam.cz; obec@obecplana.cz; mesto@plananl.cz;

obec@plav.cz; ou@plavsko.cz; plese@tiscali.cz; obec@obecpluhuvzdar.cz; ucetni@podoli1.cz;
obec@podoli1.cz; obec@pohnanec.cz; pohnani@quick.cz; kothanek.z@tiscali.cz;
obecpohorovice@seznam.cz; pohorska.ves@tiscali.cz; papezpojbuky@seznam.cz;
starosta@polnanasumave.cz; ou@polste.cz; obec@ponedraz.cz; ponedrazka@tiscali.cz;
ou@popelin.cz; o.pracejovice@seznam.cz; sekretariat@mupt.cz; urad@mupt.cz; obec@probulov.cz;
rihova@muprotivin.cz; uhlirova@muprotivin.cz; posta@muprotivin.cz; obec@preborov.cz;
ou@predmir.cz; info@prednivyton.cz; zborovice.predni@tiscali.cz; obec@predotice.cz;
podatelna@predotice.cz; oupredslavice@seznam.cz; podatelna@prehorov.cz; info@obecprechovice.cz;
obec@ou-prestenice.cz; ou@prestovice.cz; obec@pribraz.cz; podatelna@pridoli.cz; pridoli@ck.ipex.cz;
ou.prisecna@mybox.cz; psarov.triklasovice@seznam.cz; obecputim@volny.cz; starosta@radejovice.cz;
obecradenin@volny.cz; obec@radetice.cz; info@radhostice.cz; urad@radimoviceutabora.cz;
starosta@radimoviceuzelce.cz; obec@radkov.eu; obecradomysl@post.cz; radosovice@volny.cz;
ou.radosovice@sendme.cz; ou.rakovice@c-box.cz; ourapsach@j-hradec.cz; posta@ratajeobec.cz;
info@obecratibor.cz; obec@ratiborskehory.cz; urazice@razice.cz; obec@rodna.eu; ou@rodvinov.cz;
ou@rosec.cz; obec@rosec.cz; obec.rosicka@tiscali.cz; starosta@obecrosicka.cz; obec@obecroudna.cz;
obecroudne@roudne.cz; info@obec-rovna.cz; ourozmberk@ck.ipex.cz; ourozmital@ka.gin.cz;
sekretariat@rudolfov.cz; obec@remicov.cz; obec@repec.cz; uctarna@repec.cz; ou@repice.cz;
rimov@volny.cz; starosta@rimov.cz; ouripec@cbox.cz; obec_sedlec@sedlec.cz;
obec.sedlecko@atlas.cz; ousedlice@obec-sedlice.cz; mestys@sepekov.cz; uctarna@sepekov.cz;
info@sezimovo-usti.cz; obec_skalice@volny.cz; obecskaly@tiscali.cz; skaly@zlatyvrch.cz;
obec.skocice@seznam.cz; obecskopytce@seznam.cz; obec@skrychov.cz; starosta@slabcice.cz;
ou@obec-slanik.cz; slapsko@email.cz; slapy-tabor@volny.cz; ou.slavce@seznam.cz;
sekretariat@slavonice-mesto.cz; podatelna@slavonice-mesto.cz; smetanovalhota@centrum.cz;
info@smhory.cz; obec.smrzov@volny.cz; starosta@sobenov.cz; mesto@musobeslav.cz;
podatelna@musobeslav.cz; ou@sousedovice.info; obec.srnin@seznam.cz; obec@srubec.cz;
ucetni@srubec.cz; info@stadlec.eu; starosta@stadlec.eu; obec.stadlec@seznam.cz;
obecstachy@stachy.net; obec@ou-stankov.cz; obec@starehobzi.cz; obec@starehodejovice.cz;
starosta@staremestopl.cz; info@staremestopl.cz; obec@stehlovice.cz; podatelna@stozec.cz;
stozice@seznam.cz; posta@mu-st.cz; obec@obecstrasice.cz; mesto@straznadnezarkou.cz;
podatelna@strazkovice.cz; mestys@strazny.cz; podatelna@strmilovsko.cz;
starosta@strunkovicenadblanici.cz; podatelna@strunkovicenadblanici.cz; starosta@strunkovice.cz;
obecstrycice@seznam.cz; starosta@strelskehostice.cz; mistostarosta@strelskehostice.cz;
obec@stribrec.cz; obec.stritez@tiscali.cz; strizov@strizov.cz; obec@strizovice.cz; obec@ou-stu.cz;
obec@sudomerice.cz; obec@sudomericeutabora.cz; podatelna@meu.suchdol.cz;
obec.svatamari@seznam.cz; obecni-urad@svatamari.cz; starosta@svjan.cz; ousvetce@svetce.cz;
ousvetlik@seznam.cz; ou@obec-sviny.cz; svrabov@seznam.cz; sebirov@mikrovenkov.cz;
obec@sevetin.cz; ouskvoretice@seznam.cz; obec@stechovice-st.cz; mestys@steken.cz;
obecni.urad@stepanovice.eu; obec@sumavskehostice.cz; posta@mutabor.cz;
lubomir.sramek@mutabor.cz; obec@talin.cz; info@obectemelin.cz; info@temesvar.cz;
ou.tesovice@tiscali.cz; obectchorovice@seznam.cz; ou@tchorovice.cz; starosta@tsviny.cz;
tajemnik@tsviny.cz; ou-truskovice@quick.cz; obectrebejice@seznam.cz; obec.trebetice@tiscali.cz;
obec.trebohostice@quick.cz; posta@mesto-trebon.cz; obectresovice@seznam.cz; outucapy@volny.cz;
obec.turovec@volny.cz; obectvrzice@seznam.cz; posta@tnv.cz; obecujezdecpt@seznam.cz;
ujezdec.kr@seznam.cz; info@obeculehle.info; starosta@usilne.cz; jana.bozkova@usilne.cz;
info@ustrasice.cz; uzenice@volny.cz; ouuzenicky@tiscali.cz; info@vacov.cz; starosta@vacov.cz;
kabat.vacovice@quick.cz; ouval@volny.cz; ouvarvazov@seznam.cz; obec@vcelna.cz;
podatelna@velesin.cz; mesto@velesin.cz; velkaturna@seznam.cz; obecvelkyratmirov@seznam.cz;
obecvesce@volny.cz; mesto@veseli.cz; e-podatelna@veseli.cz; veselicko@milevsko.cz;
starosta@obecvetrni.cz; obecvp@c-box.cz; ouvicemil@email.cz; obec.vidov@centrum.cz;
obec@vilice.cz; urad@mesto.vimperk.cz; tajemnik@mesto.vimperk.cz; ouvis@tiscali.cz;
obecvitejovice@seznam.cz; obec.vitin@volny.cz; podatelna@vlachovobrezi.cz; urad@vlastec.cz;
obecvlastibor@centrum.cz; ou.vlcetinec@tiscali.cz; obec.vlceves@seznam.cz; info@obecvlkov.eu;
ouvlkov@seznam.cz; obec.vlksice@seznam.cz; urad_vodice@volny.cz; muvod@muvodnany.cz;
obec.vojnikov@tiscali.cz; starosta@mestovolary.cz; mesto.volary@wo.cz; ouvolenice@iol.cz; ouvolfirov@cbox.cz; podatelna@mu.volyne.cz; soltysova@mu.volyne.cz; kutova@mu.volyne.cz;
ou.vrabce@volny.cz; obec-vrato@seznam.cz; vraz@volny.cz; obecvrbice@centrum.cz;
obec.vrcovice@email.cz; ouvsemyslice@quick.cz; info@vsemyslice.eu; obec.vydri@tiscali.cz;
starosta@mestovyssibrod.cz; podatelna@mestovyssibrod.cz; info@zablati.cz; obec.zablati@mujbox.cz;

obec@zabori.cz; info@obeczabori.cz; starosta@zabrdi.cz; zabrdi-obec@seznam.cz;
obec@zadnistritez.cz; ouzahaji@quick.cz; obec.zahorcice@seznam.cz; info@obeczahori.eu;
obeczahori@seznam.cz; obec@zahori.cz; obec@zahradky.cz; info@zalezly.cz; info@zalsi.eu;
ou.zavraty@tiscali.cz; zbelitov@c-box.cz; obeczbesicky@seznam.cz; obec@zbytiny.cz;
zdikov@zdikov.cz; kantorik@zdikov.cz; obec.zhor@seznam.cz; obec@zhorumladevozice.cz;
zhorutabora@volny.cz; ou@zlatakoruna.cz; ucetni@zlatakoruna.cz; mu.zliv@sendme.cz;
mu.zliv@mybox.cz; ou@zlukov.cz; info@zubcice.cz; obec@unice-hubenov.cz
Subject: Dotaz na základě zákona 106/1999 Sb.

Dobrý den, já, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v rámci své rigorózní práce bych Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím rád požádal o poskytnutí informací
prostřednictvím krátkého dotazníku, který naleznete na této adrese:
https://forms.gle/psMuCujXSZLhkTA69
Otázky v dotazníku jsou koncipovány tak, aby jejich zodpovězení neporušovalo
GDPR, ani žádný jiný zákon, proto bych vás chtěl požádat o dodržení zákonné
lhůty na odpověď. Tímto bych vám moc chtěl poděkovat za spolupráci a omlouvám
se za drobné zdržení od práce.
Přeji hezký den, xxxxxxxxxxxxxxxx

