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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.
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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
Jméno a příjmení:

Právnická osoba
Obchodní jméno:

Adresa místa trvalého pobytu (nebo adresa Adresa sídla (nebo i adresa pro doručování):
bydliště nebo adresa pro doručování):
Elektronická adresa;
IČ;

Elektronická adresa:
Datum narození:

Jednající:
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Datum a podpis:
<f, 3.
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 § 11 citovaného zákona.
2) Obecní (městský) úřad je oprávněn žádat úhradu za poskytnuti informace ve výši stanovené sazebníkem úhrad,
z toho zálohu ve výši 50% předpokládaných nákladů.

Město Kravaře
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Náměstí 43

MUKRX0094P1J

747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

4438/2017
08.03.2017
MUKR 4438/2017
84.1

20.03.2017

Vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 08. 03. 2017 o poskytnutí informací ohledně dětského hřiště
v Kravařích část Dvořisko, u ZUŠ Ivo Žídka na ulici Příčná, konkrétně projekt, seznam
atrakcí, rozpočet Vám sdělujeme:
Ustanovení § 2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, stanoví, že se povinnost poskytovat informace výslovně netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Podle uvedeného ustanovení Vám proto poskytujeme pouze dostupné a prokazatelné
informace, týkající se realizace dětského hřiště v městské části Dvořisko:
Projektová dokumentace nebyla zpracována, k dispozici máme - vizualizaci a výčet dětských
prvků, které byly zpracovány pro žádost Nadace ČEZ.
V současné době lze pouze konstatovat, že je záměrem města toto dětské hřiště
vybudovat na pozemku pare. č. 3028/1 k. ú. Kravaře ve Slezsku, ve vlastnictví města Kravaře
a dále, že město Kravaře v této věci požádalo o příspěvek Nadace ČEZ, grantové řízení
„Oranžové hřiště“, které je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce
dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Žádosti o příspěvek Nadace ČEZ nebylo
dle sdělení koordinátora projektů Nadace ČEZ, ze dne 15. 03. 2017 ze strany správní rady
Nadace ČEZ, vyhověno.
Záměrem města je však i nadále dětské hřiště v městské části Dvořisko realizovat.

S pozdravem

Mgr. Monika Brzesková
starostka

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu:

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

