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Žádost o poskytnuti informace 
ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 

I. Žadatel: 

111 I II Žádost 

Jméno, příjmení: 

tf‚ yzická osoba) 

Ofic. jméno/název 

(právnická ©soba) 
Vlčková a partneři, advokátní kancelář s.r.o. 

Datum narození: 

IC: 

DORUČOVACÍ 
PSČ: 

ADRESA: Ulice, číslo: . .
EL. KOMUNIKACE: 

(e-mail, dat. schránka): 
e-mail: 

II. Žádost o poskytnutí informace ve věcí: 

Dohry' den, 

v souladu s ust. zákona Č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informa-

cím, ve znění pozdějších předpisů, vás tímto žádáme o poskytnutí dokumen-

tu nazvaného "Vyhodnocení a klasifikace kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných lokalit na území města Ostrava" ze září roku 2010  jehož 

zhotovitelern byla společnost AQD-envitest, s.r.o,,  
 Dokument zašlete prosím nejlépe v elek-

tronické podobě na e-mailovou adresu popř. prostřednictvím datové 

schránky. 

Za kladná vyřízení naší žádosti předem děkujeme. 
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III. Daum a podpis žadatele: 03.05.2033 

Prokešovo nám. 8,72930 Ostrava IC 00845 451 DIČ CZ 00845 451 

ww.ostrava.cz Číslo účtu 27W1649297309/0800 
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Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. J.:
Sp. Zn... 

Vyřizuje. 
Telefon: 
E,mall: 

Datum: 

SM4/253b37122/OŽP
S-SMDl25 2 939/22/OLP/2 

06.05.2022 

Poskytnutí informace 
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Vlčková a partneři, advokátní kancelář s.r.o. 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí obdržel dne 5. 5. 2022 vaši žádost o poskytnutí 
informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., a svobodném přístupu k informacím, v platném zněni (dále jen 
„zákon o poskytnutí informací"). 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí jako povinný subjekt podle 2 odst. 1 " ona o 
poskytnutí informací, vátn v souladu s* 6 odst. 1 zákona o poskytnutí informací níže zasíláme údaje 
umožňujicí vyhledání a získání zveřejněné informace. 

Dokument „ Vyhodnocení a klasi ikace kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných lokalit na území 
města Ostravy" zpracovaný v roce 2010 spoleČností AQD-envitest, s.r.o. je včetně příloh zveřejněný a volně 
ke stažení na webu wwvw►.zdravaova.cz. Přímý odkaz na zveřejněnou informaci je zde 
https:l/zdra:wavva.cztstare-ekvlogicke-zatezel 

Zveřejněná je koxnp l etní závěrečná práce ve formátu PDF, 41 str. a následně ve dvou ZIP souborech 
souhrnné formuláře jednotlivych lokalit s rozsahem kontaminace, podle katastrálních území Ve farmátu. 
PDF je také zveřejněná mapa kontaminace, která se stáhne po jejím prokliknuti. 

S pozdravem 
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