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Vyřizuje / telefon

Liberec

Šťastná/485 243 777

8.2.2022

Počet příloh

Počet listů, sv. příloh

Vážená paní
dne 25. 1. 2022 byla statutárnímu městu Liberec doručena Vaše žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde žádáte:

Telefon
485 243 111

Počet všech realizovaných úkonů vůči úřadu podaných online
prostřednictvím datové schránky a e-podatelny za kalendářní rok
2021.
Počet všech podání vůči úřadu ve spisové službě za kalendářní rok
2021.
Počet osob z řad veřejnosti, kteří se aktivně zapojily do posledního
ročníku participativního rozpočtu obce podáním svých návrhů.
Počet osob, které jsou registrovány k odběru informací
prostřednictvím ICT platforem (SMS, E-mail, popřípadě jiná
forma).

65 052

Počet uživatelů (či počet stažení) aplikace města Liberec v mobilu.
Počet uživatelů (či počet stažení) aplikace města Trhy v Liberci.
Počet uživatelů (či počet stažení) aplikace města Parky v Liberci.
Počet všech budov v majetku a správě města na území města
Liberec.
Počet budov v majetku a správě města, která disponují zelenými
střechami, fasádami, solárními panely či systémy pro hospodaření
s vodou (dešťová voda).
Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů všech budov
města či budov ve správě města za kalendářní rok 2019 (v
jednotkách).

2798
aplikace nepatří SML
aplikaci nemáme
304

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Web
www.liberec.cz

150 642
29
SMS 676,
Newsletteru přes e-mail za
jednotlivé dny v týdnu:
pondělí 111, úterý 86,
středa 89, čtvrtek 91, pátek
96, sobota 89, neděle 93.
Pozor čísla nelze sčítat, jsou
v nich i uživatelé, kteří si
nechávají posílat Newsletter
denně.

0
0
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Obnovitelné zdroje energie představují obnovitelné
nefosilní zdroje energie (např. energie větru, slunečního
záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu,
energie biomasy, skládkového plynu, energie kalového
plynu a energie bioplynu).
 Započítá se energie vyrobená z obnovitelných zdrojů
přímo ve nebo na veřejných budovách a spotřebovaná zde
(tj. nezapočítáme energii, která je zde vyrobená a opouští
tento systém ven – např. je prodávána).
Elektrická energie vyrobena městem z obnovitelných zdrojů na 0
území města za kalendářní rok 2019 (kterou město spotřebovává
a neprodává dál).
Celková spotřeba elektrické energie obce za kalendářní rok 2019 8 351 MWh/rok
(v jednotkách)
Počet zapůjčení koloběžek a kol za kalendářní rok 2021 (jestliže 0
město takovou službu nabízí).
Celkový počet parkovacích míst ve městě.*
data nemáme
Počet parkovacích míst ve městě s využitím moderních 1 014
technologií (např. informační a komunikační technologie –
senzory apod.)
Počet senzorů (stanic) a přítomnost systému, který vyhodnocuje 0
kvalitu ovzduší (resp. přítomnost vybraných škodlivých látek
v ovzduší) na území obce.
Celkový počet autobusů, trolejbusů a tramvají ve městě.
109 bus, 70 tram
Počet autobusů, trolejbusů a tramvají využívající inteligentní 109 bus, 70 tram
dopravní systémy (jako je např. platba platební kartou).
*Jen jestliže město taková data má, pokud nemá – nevyžaduji odpověď.
S pozdravem
Mgr. Lucie Šťastná v. r.
vedoucí odd. komunikace a informací
odbor vnitřních věcí
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