




-:{./(!fJ /JCIJCJ 
obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádám Vás o poskytnutí následujících informací: 

I. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní
akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby 
(moderátora)   ........    .

2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb
moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či 
další role osoby (moderátora)  ........   .

3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smJouvou o dílu či jinou písemností 
s    ......    ve výše uvedené věci.

4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018. 

Rovněž jsem Vás zdvořile chtěl požádat, zda požadované zvládnete poskytnout do 16. 1. 2019, 
neboť požadované informace jsou potřeba k jednání nařízenému na 17. 1. 2019. 

Požadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podání učiněno, tedy 
Uvedená e-mailová adresa je uzpůsobena pro příjem podání v souladu s 

pFíslusnymTiistanoveními zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je 
vyhrazena pro příjem podání od orgánů státní správy. 

Děkuji, 

V Praze dne 3. 1. 2019, 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 
Mag;strat města Havlfova, Svornosti 2, 736 O I Ha,;;:�Et!O 

D
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VÁŠ DOPIS Č. j.: 
ZE DNE: 
NAŠE Č.j.: MMH/3015/2019 
PůČETUSTÚ OOPISU: I 

VYŘJZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL:

DATUM: IO. I. 2019 

VYPRAVENO 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů (ev. číslo 1/01/2019) 

Vážený pane, 

statutární město Havířov, Magistrát města Havířova (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 
3. 1. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „InfZ").

Na základě Vaší žádosti Vám statutární město Havířov v souladu s ustanovením § 14 
odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytuje Vámi požadované informace: 

Ad 1) Statutární město Havířov nevyužilo služeb pana .............. 

Ad 2) Statutární město Havířov neplánovalo využít služeb pana ............. 

Ad 3) Statutární město Havířov nedisponuje smlouvou či jinou písemností s panem ........... v 

předmětné věci. 

Ad 4) Počet obyvatel naší obce ke dni 31. 12. 2018 je 73 050. Jedná se o údaj z vnitřní 
evidence úřadu, oficiální údaj o počtu obyvatel zveřejňovaný ČSÚ na jeho internetových 
stránkách bude k dispozici zhruba v polovině ledna letošního roku. 

S pozdrav,é\n 

taJemníl<1viagíštrátu města Havířova 

Příloha: O 
Počet listů přílohy: O 

IČO: 00297488 
DIČ: CZ00297488 

Tel.: 596 803 111 
Fax: 596 803 350 

E-maiJ: posta@havirov-city.cz
ID datové schránky:7zhb6tn
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