Městský úřad Kravaře

*MUKRP003RFC1*

NUKRP003RFC1

1 O -03- 2017
jfSxfč/

Městský úřad Kravaře

čj..

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

Dokument:

Vfilohy:

7

Příloha č. 8 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydaná dne 01. 08. 2012
městem Kravaře
ŽÁDOST O PÍSEMNOU INFORMACI VE
O SVODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM.

SMYSLU

ZÁK.
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106/1999

SB.,

žádost o poskytnutí informace evid. č.................
Vyplňte

Povinny subjekt k poskytnutí informace
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Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21, Kravaře,
IČ: 00300292
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43, 747 21,
Kravaře
Na který odbor povinného subjektu žádost
směřuje
Fyzická osoba

Právnická osoba
Obchodní jméno:

Adresa místa trvalého pobytu (nebo adresa Adresa sídla (nebo i adresa pro doručování):
bydliště nebo adresa pro domčování):
Elektronická adresa:
IC:
v

Elektronická adresa:
Datum narozeni:
Obsah žádosti:

Jednající:
_
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! Datum a podpis:

i
Poučení:
1) Obecní (městský) úřad nemůže poskytnout informace, jenž jsou chráněny před zveřejněním jako utajované skutečnosti ve
smyslu § 7 citovaného zákona, jako obchodní tajemství ve smyslu § 9 citovaného zákona a dále informace, které vypovídají
o osobnosti a soukromí fyzické osoby podle § 8a citovaného zákona a o majetkových poměrech dané osoby dle § 10
citovaného zákona popř. může provést další omezení práva na informace ve smyslu ij 11 citovaného zákona.
2) Obecní (městský) úřad je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené sazebníkem úhrad,
z toho zálohu ve výši 50% předpokládaných nákladů.

Město Kravaře
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Náměstí 43
747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

4585/2017
10.03.2017

ČJ.:

MUKR 4585/2017

MUKRX009554N

SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

23.03.2017

Vážený pane,
Město Kravaře, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti o
poskytnutí informací ohledně výše veškerých dotací pro dětské hřiště Buly Aréna od jeho
vzniku po současnost, Vám s využitím ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého pokud žádost
o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt
místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné
informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází,
sděluje,
že veškeré dotace jsou schvalovány Zastupitelstvem města Kravaře, jsou obsahem
usnesení Zastupitelstva města Kravaře a veškeré tyto informace jsou veřejně přístupné na
internetové stráncehttp://www.kravare.cz/obcan/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelsťva/.
Tímto považujeme Vaši žádost za vyřízenou.
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
č. účtu:

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

sos
8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

