
Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím. Povinný subjekt: Obec Korolupy Žadatel: 
=================================================================== # 
Jméno: LENKA LYALIKOFF # Datum narození: 1963-02-26 # Adresa: KOROLUPY 13 # Adresa: 
67107 UHERČICE U ZNOJMA # Adresa: CZ # Adresa: # Adresa: Zasílací adresa: # Adresa: 
SCHELLEINGASSE 13-15 /6 /14 # Adresa: 1040 WIEN # Adresa: A # Adresa: # Adresa: 
komunikuji on-line: # Adresa: lenka.lyalikoff@gmx.net 
=================================================================== 
Žádám o následující informaci: Povinný subjekt: Obec Korolupy Žádost o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Malcová, dovoluji si Vám 
oznámit, že provoz protikorupční linky 199 byl ukončen k 30. 4. 2012. Pokud byste se chtěla 
obracet na www.bezkorupce.cz s podněty, prosím, využívejte nyní právní a protikorupční poradnu. 
Tímto se tedy dostávám k žádosti: 1. Z jakého důvodu má OÚ Korolupy uveden nefunkční 
protikorupční prolink linky 199 na webu obce? 2. Kdy hodláte prolink odstranit? Jen pro informaci 
- pod tímto heslem se nyní nachází nabídka hypoték :D S přátelským pozdravem, LENKA 
LYALIKOFF Informaci poskytněte elektronicky na email: foi+request-630-
fc99d171@infoprovsechny.cz Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách 
www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv svobodný přístup k 
informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH 
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). 
Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Děkujeme. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo jiným 
posouzením žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, beru na 
vědomí, že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona. Datum podání: 1/11/2013 
------------------------------------------------------------------- Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a 
jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o 
ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte: http://infoprovsechny.cz/help/officers 
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo 
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde 
uveřejňujete povinné informace. ------------------------------------------------------------------- 


