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Kontaktní centrum
Magistrát města Ostravy
Tel: 844 12 13 14
Tel: 599 49 93 ll
email: esmo@,oslrava.cz <>

't

ä!
l

EMail from Customer
Date: 16. ledna 2017 14:14:36

From:
To:

Subject: Zádost o poskytnutí mforrnací (Ocibor životního prostředí)

Váženi,

dovolil bych si vás touto elektronickou formou požádat o poskytnutí informací pro zpracování
technické analýzy. Předpokládám zároveň, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacíni, nebude z vaŠí strany problém tato data poskytnout.
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Informace o žadateli:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Doručovací adresa:

Zadání

Kolik bylo u Vás na ORP vyřízeno žádost o trvalé/dočasné vyjmuti ze ZPF? Poprosil
bych Vás o doplnění 6 údajů v formuláři níže. Vždy se jedná o součet žádostí za daný
rok a kategorii. Pokud by nebylo moŽné rozdělit dle kategorií trvalé/dočasné
(předpokládáme, Že naprostá většina bude trvalé odejmutí), poprosím o celkový počet
zpracovaných žádostí za daný rok.

Informace prosini poskytnout v elektronické formě a zaslat formou odpovědi na níže
uvedenou e-mailovou adresu,

Formulář

[Počet vyjmuti ze ZPF za rok 2014
jTrvalé/Dočasné

|?1?

Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2015 !Pgčet vyjmu
- _.Trvalé/Dočasné rT-valé/Doča

?1? j?ň



Mnohokrát Vám děkuji za ochotu při zpracování žádosti.
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23 -01- 2017
Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V cLäc;

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

neuvedena
16.1.2017
SMO/024749/17/OŽP/
S-SMO/021219/17/OŽP/5 [ l

Datum: 18. ledna 2017

Poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí obdržel dne 16.1.2017 Vaši žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106,/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve mění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 106/1999 Sb.") ve věci počtu vydaných souhlasů k trvalému
a dočasnému zcmědčlské půdy ze zcmčdčlského půdního fondu za rok 2014, 2015 a 2016.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
Vám tyto údaje v níže uvedené tabulce poskytuje:
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Rok Trvalé odnětí Dočasné odnětí
2014 204 3
2015 181 3
2016 261 2

výše uvedené informace poskytujeme bezplatně.

MAGt3YKÁY města osryvA
odbor QC my ZNoiniho Iřed

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
1/1 www.ostrava.cz

lČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800 3


