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Žádost o poskytnutí informace 
ve smyslu zákona o svobodném přístupu kinformacím 

I. Žadatel. 

Žádost.

.lrnénor příjmení: 
(%zkká osoba) 

oňt. jméno/název 
(právnická osoba) 

DORUČOVACÍ 

ADRESA: Ulice, číslo: 
EL. KOMUNIKACE: 

(e-mail, dat. schránka: 

Datum narozeni, 

IC: 

Město: 

_

II. Žádost o poskytnuti informäce ve věci: 
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HI. Datum a podpis žadatele: .4, . f '

prokešovo nám. 8,72930 Ostrava : IC 00845 451 DIČ CZ 00845 451 

wwra,ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 
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Magistrát města Ostravy 
odbor ochrany životního prostřed 

Vaše značka: 
Ze dne: ! 
. ~~.. 

. Sp. zn.. 

Vyřizuje: 

Telefon: 
Emai1;: 

Daa,m;. 

neuvedena 
13. prosince 2021. 
SMO/805 156/2 1 /OŽP/
SSMO/800650/2 I fOŽP/3 

15. prosince 2021:` 
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Poskytnutí informací dle zákona Č.1.06/1999 Sbi, o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění f pozdějších předpisů 

` ,~ , ~ ~: .: 

. 
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy obdržel dne I3;. prosince 2(12 1 Vaši 

/ c r v ♦ 

informacím, 
žádost o poskytnutí informace fo~ace die zákona č.106/1999 Sb.,, a svobodném přístupu l~ ~nforr~ac~xn, 
ve zněni pozdějších předpisů. 

• , : > ~ • , ; • ~e svém podáni žádáte odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o poskytnutí 
kopie kolaudačního souhlasu č, l 6/20/VN/K ze dne 2. března 2020, který je dokladem o ovoleném 
účelu užívání splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví pana , a která 
byla realizována v rámci stavby „Výstavba 4 RD v lokalitě Myslivna v k.ů. Poruba. 

Na

V y r 

.  základě Vaši ~ádo~ti ~ám odbor ochra~~ ~~~~tního p~os~red~ Magistrátuu města Ostravy jako 
povinný subjekt podle *;2 odst. I zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, v příloze zasílá kopii kolaudačního souhlasu č.1 6/'2Q/VH1K ze dne 
2. března 2020... 

Informace Vám poskytujeme bezplatně:. 

Příloha:: 
kopie kolaudačního  souhlasu Č. 16/2C1/VH/K 

Prakešovo nám. 8, ?29 30 Ostrava 
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