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Od: Šotkovská Alena za uživatele Podatelna ÚMOb Poruba

Odesláno: 12. června 201711:18

Komu: Bíierová Marie

Předmět: FW: žádost

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba

 

From:

zmucov. nogLo *Sent: Monday, June 12, 2017 10:34 AM 0m?
To: Pošta e—podatelna

1 2 '05" 2017 /
Subject: žádost
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Dobrý den.

Prosím o informaci,de si mohu zažádat jako občan Poruby o přidělení místa na zřízení umového hrobu.

Děkuji.

 
 



Statutární město Ostrava

zad0St
Městský obvod Poruba, úřad městského obvodu

Žádost o poskytnutí informace
ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

|. Žadatel

FYZICKÁ OSOBA

Jméno, příjmení:

Titul:
Datum narození_

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ofic. jménolnézew

IČ:

DORUČOVACÍADRESA

NEPOVINNÉ ÚDAJE

Tel, e-maíl, dat. Schránka:

II. Žádost o poskytnutí informace ve věci

Dobrý den.

Prosím o informaci,kde si mohu zažádat jako občan Poruby o přidělení místa na zřízení umového hrobu.

Děkuji.

 

Ill. Datum a podpis žadatele
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úřad městského obvodu

odbor výstavby a životního prostředí

Vaše značka:
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ge dne:

C. j.: POR 29572/20 1 7/stez

Sp. zn.: S POR 29572/2017/2

Vyřizuje: Zuzana Štěpáníková

Telefon: 599 480 621

Fax: 599 480 602

E-mail: zstepanikova@moporuba.cz

Datum: 20.06.2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů — č. 14/2017

   
dne 12.06.2017 jsme obdrželi Vaši žádost v níž se ptáte, kde můžete jako občan Poruby zažádat

o přidělení místa na zřízení umového hrobu.

Vzhledem k tomu, že městský obvod Poruba nemá své vlastní veřejné pohřebiště, uzavřel již v roce

2003 dohodu o provozování a využívání veřejného pohřebiště v Ostravě Svinově s Technickým

dvorem Svinov, příspěvkovou organizací a každoročně přispívá na provoz tohoto veřejného

pohřebiště.

Se svou žádostí 0 přidělení místa na zřízení umového hrobu se můžete obrátit na paní Janu

Konopkovou, tel.: 599 421 032, 720 993 568 (TD Svinov). V současné době je však kapacita

umových hrobů i kolumbárií na veřejném pohřebišti vOstravě Svinově plně vyčerpána a

kdispozici jsou zde pouze hroby do země. Dle informací získaných od p. Konopkové dojde

na veřejném pohřebišti v Ostravě Svinově vblízke' budoucnosti kvýstavbě 25 umových hrobů,

na jejichž pronájem vede p. Konopková pořadník, vněmž je kdnešnímu dni evidováno cca 35

žadatelů. Přestože zde poptávka převyšuje nabídku, je všem zájemcům o pronájem umových hrobů

doporučováno, aby se do tohoto pořadníku zapsali.

O pronájem urnového hrobu můžete požádat také na kterémkoli jiném veřejném pohřebišti

v Ostravě.

Ing. Zbyněk Richter

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Na vědomí:

odbor vnitřních věcí — evidence žádostí
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