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Schneidrová Simona

Od:
Odesláno:
Komu: posta@opava-city.cz
Předmět: Žádost o poskytnutí informace.

Česká republika 

E-mail:  

 

       Žádám Magistrát města Opavy Horní náměstí 69 CZ-746 26 Opava IČ: 00300535  ID datové 
schránky: 5eabx4t   
o poskytnutí informace. Prosím Vás o vysvětlení o poskytnutí informací k uvedeným dotazům. 
Velmi mě zajímá také zejména Vaše odpověď a Váš odborný názor. Prosím Vás o písemné 
zodpovězení níže uvedených dotazů. Na základě přiloženého písemného dopisu viz. níže. 
        

Děkuji Vám. 
Se srdečným pozdravem, 
 

 

  
 

 

 

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace. 

 

        Dobrý den, prosím Vás chtěl bych se zeptat na několik následujících níže uvedených 
dotazů.                   Prosím Vás o poskytnutí informací k uvedeným dotazům. Velmi mě zajímá také zejména 
Vaše odpověď a Váš odborný názor. Prosím Vás o doložení k Vašemu dopisu jedné kopie o tomto 
písemném podání. Prosím Vás o písemné zodpovězení níže uvedených dotazů. Vaši odpověď mě prosím 
Vás zašlete fyzicky formou dopisu prostřednictvím Česká pošta na moji uvedenou korespondenční adresu. 
 

Upřesnění žádosti o poskytnutí informace: 

 

1.       Kolik v současné době nyní Magistrát města Opavy, (dále též MMO) uzavřela za rok 2016 
Veřejnoprávní smlouvy o rozpočtových pravidlech. 
2.       Jaké má nyní Magistrát města Opavy, (dále též MMO)  za rok 2016 zahájené a ukončené Veřejné 
zakázky. Prosím Vás o bližší specifikaci onoho zákona o zadávání veřejných zakázkách ve Sbírce zákonů. 
O jaký právní předpis se jedná.   
3.       Jaký je celkový finanční rozpočet za rok 2016, včetně DPH v CZK pro Magistrát města Opavy, 
(dále též MMO) u Veřejných zakázek zahájených a ukončených.    
4.       Kácení dřevin rostoucích mimo les o ochraně přírody a krajiny, o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení. Kdo je oprávněn v této věci jednat - specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny. 
Kdy povolení kácení dřevin není potřeba. 
5.       VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU 
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           Kdo je oprávněn v této věci jednat. Jaké doklady musíte mít s sebou. Jaká práva a povinnosti se musí 
splňovat k vyhlášce. Kolik se hradí Správní poplatek. Kolik se hradí Poplatek za vydání rybářského lístku s 
dobou platnosti. Osoby studující rybářství se musejí prokazovat? 
6.        Jaké jsou prostorové kapacity parkování a jaký je systém parkování. S označeným symbolem 
invalidé. 
7.        Jaký je současný aktuální stav nezaměstnanosti Magistrát města Opavy, (dále též MMO) a jsou 
nabídky práce v regionu. Na jaké pracovní pozice. 
8.        Agenda odbor sociálních věcí. Jaké nabízíte sociální služby. Kdo provozuje a poskytuje sociální 
službu Magistrát města Opavy, (dále též MMO). Pro koho je pečovatelská služba určena. Jaké jsou 
základní činnosti poskytovaných služeb v souladu se zákonem o sociálních službách.   
9.        Město získalo v roce 2017 dotace celkem ve výši cca a kdo městu poskytne za jaké podpory dotace. 
V jaké oblasti budou dotace poskytnuty. Na jaké projekty města budou dotace určeny.  
10.      Životní prostředí odpady a hluk ve městě. Hlavní zákonnou normou pro oblast odpadového 
hospodářství je zákon blíže specifikovat právní předpis ve sbírce zákonů o odpadech. O jaký právní předpis 
se jedná. Jaké má město nástroje odpadového hospodářství. Jaké jsou indikátory odpadů. Jaké má město 
možnosti k omezení hlukové zátěže a které využívá. Jaké jsou hlavní nepříznivé účinky hlukové 
zátěže. Hlukové zatížení města, nástroje na ochranu před hlukem, indikátory hluku.  
 

 
Děkuji Vám předem za Vaši odpověď. 
Se srdečným pozdravem, 
   
 

 
 




