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BODY

vážení.

obracím se na vás ve věci dotazu podie zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k_informácím, ve znění pozdějších předpisů. Žádám vás
o poskytnutí na51edu31c1ch informaCT:

1. Informaci, zda váš správní orgán v minulostí využi1 siužeb
moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák
vystupování jako klaun čí daiši role osoby (moderátora)_.

2. Informaci, zda váš správní orgán v mínu1osti pTánova1 či uvazova o
využití sWužeb moderování, porádání ku1turní akce, vystupování jako
zpěvák, v stupování jako kšaun či daiší roíe osoby (moderátora)

3. gn!ormac1, zda Váš správní or án dis onuje jakouko1i sm1ouvou o di1u
CT Jinoupísemností s#ve výse uvedené veCi.

4. InformaCí o poctu obyvate Vaši obce k 31. 12. 2018.

Rovněž jsem vás zdvoři1e chtě? požádat, zda požadované zviádnete
poskytnout do 16. l. 2019, neboť požadované informace jsou potřeba k
jednání nařizenemu na 17. l. 2019.

Požadované informace rosím skytněte na e—maii, ze kterého je podání
ucwneno, tedde.vu\/edená e—maíTova adresařie uzpusobena
pro prijem po ani v sou1adu s prísTusnymí ustanoveními za . c. 500/2004
Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 127/2005
Sb., o e1ektronjgk9ch komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je
vyhrazena pro prijem podaní od orgánů statní správy.

Děkuji,

v Praze dne 3. l. 2019,
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úřad městského obvodu °V5178$

odbor rozvoje obvodu
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spzn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 14.01.2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákoua č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

na základě Vaši žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi dne 3. 1. 2019, Vám sdělujeme

následující:

1. Městský obvod Poruba v minulosti nevyužil služeb pana_které by se týkaly

moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun, či

dalších rolí této osoby.

2. Městský obvod Poruba nedisponuje žádnými záznamy o tom, Že by bylo v minulosti

plánováno nebo uvažováno o využití služeb pana_ které by se týkaly

moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun, či

dalších rolí této osoby.

3. Městský obvod Poruba nedisponuje žádnou smlouvou o dílo či jinou písemností s panem

ve výše uvedené věci.

4. Celkový počet občanů k 31. 12. 2018 v městském obvodu Porubaje 63 627. V tomto počtu

však nejsou zahmuti cizinci. Údaj o počtu cizinců k 31. 12. 2018 poskytuje Magistrát města

Ostravy, nicméně k dnešnímu datu je nemá Úřad městského obvodu Poruba k dispozicL

 

   
S pozdravem

vedoucí odboru rozvoje obvodu
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