MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor majetku a investic
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

OMI/20899/2018
28283/2017-MPZ 3003

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Pavla Horečková
556 768 293

Datum:

23.03.2018

Vážená paní

phoreckova@novyjicin-town.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 19.03.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“)

Vážená paní,
dne 19.03.2018 jste se na MěÚ Nový Jičín obrátila s žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) k nájmu části pozemku parc. č. 293/33
a parc. č. 620/3, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, a to:
-

pokud je nájemní smlouva již zveřejněna - odkaz pro dohledání zveřejněné smlouvy
pokud nájemní smlouva zveřejněna není - kopii smlouvy
pokud nájemní smlouva ještě není podepsána, žádám o zaslání požadovaného po jejím podpisu.

Nájemní smlouva se připravuje.
Podle §2 odst.4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí….
. Informací se pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Musí tedy jít o informaci v době
podání žádosti existující a v tom případě je povinnost ji poskytnout do 15 dnů po podání žádosti o ni.
Váš požadavek na zaslání v budoucnu vzniklé informace (podepsané nájemní smlouvy) jde nad rámec InfZ.
S pozdravem

Ing. Vladimír Bartoň
odbor majetku a investic

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, ST 08:00 – 11:00
Út, Čt
08:00 – 11:00
Pá
08:00 – 11:00

12:00 – 17:00 hod.
12:00 – 15:00 hod.

http://www.novy-jicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

