
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


P I D
..\..\..\..\..\Obrazky\logo_opava_barevne.png
..\..\..\..\..\Obrazky\logo_opava_monochromaticke.png
 
Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Odvolání proti rozhodnutí  o odmítnutí 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
B. V souladu s ustanovením § 16, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávám
odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
C. Stručný popis požadované informace:
Strana  z 
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: 
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