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na centrální e-mailovou adresu Magistrátu města Ostravy jnfan,strava.cz byla doručena žádost o informace 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  kterou Vám předáváme k dalšímu řešení. E-mailová adresa odesílatele 
je za uživatele 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

S pozdravem 

(JVANET as. 

L 

5tÉttU i' f:ií itI it.:J
s pcJticaR (S~`',~~~~~~ t~'4 ";s.,c~ 
~U~  u > ° ~`' - 

f I i'ťNfi'()4~ i~41~~ ij

~.: ~  t:i ~ 2022:~ 

V . zNAi' l'&a~1'.:pN'1

,
t " zř '~"  

.

f ~` a. 

♦ : 

$á ~...a Fl~~

P,,«r~‚' 

v.:.::..JY~X..;.~.::...:::1:'.}xua~w.sw•: 

Od: 

Odesláno: pondělí 7. února 2022 0:06 
Komu: info-aacc 
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Redakční rada periodika ostravská radnice 

žádost o poskytnut' informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím. 

Povinný subjekt: 
Statutární město Ostrava 

Žadatel: 

Povinný subjekt: Statutární město Ostrava 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Vážená paní, vážený pane, 

žádám Vás o poskytnutí informace o složení redakční rady periodika ostravská radnice mezi lety 2006 až 2018. 

S přátelským pozdravem, 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto 
adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnut" o odmítnut žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního 
řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste spinili svou povinnost podle 
Zákona 106/1999 Sb. 



Ostrava, .2022-02-14 
SMo/oss772r22/KP 

Vážený pane  

k Vaší žádosti o informace č}.: :Sil/1DI073226f22/KP ze dne 7.2.2022 dle zákona o informacích Č. 100/1090 
Sb. Vám sděluji, že rněsičnřk Ostravská radnice neměl v letech 2006 --- 2018 redakční radu. 

S pozdravem 

statutčrnt město Ostrava T'420599  443 488, +420 599 443 477 
Prokesovo nam. 8. 'l29 30 Ostriva P+42Q 696 118 861 
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