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Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Povinný subjekt: Magistrát města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Adresa trvalého pobytu
Adresa sídla
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
A. Žadatel:
Kontaktní adresa
Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené Sazebníkem úhrad za poskytování informací. Tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.
Poučení
B. Požadovaná informace:
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Poučení:
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nelze poskytnou informaci, která má povahu: názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4, nebo utajované informace v souladu s § 7, nebo obchodního tajemství ve smyslu § 9, nebo informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 10, nebo předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11. Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. 
 
 
 
Poučení
emailem (vytištěné + podepsané + naskenované)na adresu: posta@opava-city.cz
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání
poštou, nebo osobně na adresu:
 
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69, 746 26 Opava
Vyplněný formulář doručte: 
B. Požadovaná informace (pokračování):
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