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Zadost o poskytnuti informace die zakona c. 106/1999 Sb.

• . /•

; • /

Statutarni mesto Havirov
Svornosti 86/2
73601 Havirov

V Havirov e due 2X 11.2016

S odvolanini na usianoveni zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfisuipu k inlbrmacim. Vas
/.adame o poskytnuti techlo inlbrmaei:

1. V pfipadc. /e mesto Haviixw poskytio jakemukoli subjekui ci osobe (zadaieli) podle
/.akona e. 106/1999 informaci tykajici se Usneseni Rady mesta Mavirova e.
2297/49RM/2016 nebo priloh\. 3 Usneseni Rady mesia llavirova e.
2297/49RM/2016 nebo obeho, pfijalem na 49. schiizi Rady mesta Mavirova, ktera se
uskutecnila dne 14. 9. 2016, zadam o zasiant inlbrmace jakemu subjekui ci osobe hvla
\ysc uvedene Usneseni, ci jeho pfiloha ci ol^c /aslana. kdy mesto Havirov obdrzeio

) /aslani vyse uvedeneho Usneseni, ci jeho pfiloln ci obeho a kdy mesto
1 lav ii'ov \e uvedene Usneseni, ci jeho pfilohu ci obe ^jdeslalo zadateli.
V pfipade, ze mesio Havirov poskytlo spolecnosti VL'i'AVA LARE MEDIA a.s. nebo
jeji redakei KARV1NSKY A HAVIROVSKY DEN1K nebo osobe l.iboru Becakovi
podlc /.akona c. 106/19^9 intbrmaci tykajici se Usneseni Rady mesta Havirova c.
2297/49RM/2016 nebo pfilohy c. 3 Usneseni Rady mesia Havifova e.
2297/4^RM/20l6 nebo obeho. prijalem na 49. schuzi Rady mesta Havirova, kiera se
uskmecnila due 14. 9. 2016, zadam o /.aslani inrbrmace, kdy mesio Havirov obdr/elo
zadosl o /aslani v v s e uvedeneho Usneseni, ci jeho pfilohy ci obeho a kdy mesio
Havirov vyse uvedene Usneseni, ci jeho pfilohu ei obe odeslalo zadaieli.

Odpo\iid' je niozno poskvinoul i elekironicky -

Oekuji za poskymule intbnuace a jsem s pozdrav em
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VÁŠ DOPIS Č.j.:  
ZE DNE             
NAŠE Č.j.:             MMH/109197/2016 
NAŠE Sp. zn.  
POČET LISTŮ DOPISU: 1 
  
VYŘIZUJE:   Mgr. Tichá 

TEL: 596 803 247         

FAX: 596 811 143 

E-MAIL: ticha.dana@havirov-city.cz 

  

DATUM: 2016-12-05 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 

Na základě Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám sdělujeme: 

 

Město Havířov neposkytlo žádnému subjektu či osobě podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, usnesení Rady města Havířova číslo 2297/49RM/2016 

nebo přílohu č. 3. 

 

 

         

S pozdravem  

 

 

 

 

Mgr. Dana Tichá 

vedoucí odboru kancelář primátora 
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