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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 20.09.2019 jste se na MěÚ Nový Jičín obrátil s žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za účelem sdělení aktivních správců technické
infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Nový Jičín. Na základě tohoto požadavku Vám v příloze
poskytujeme seznam aktivních správců technické infrastruktury v rozsahu správního území ORP Nový
Jičín ve strojově čitelném formátu. Seznam byl vytvořen s využitím veřejně dostupné služby
UtilityReport (https://mawis.eu/utilityreport/) spolu s využitím databáze poskytovatelů údajů o území
(údaje jsou poskytovány dle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů). Databáze poskytovatelů je vedena na MěÚ Nový Jičín v rámci pořízení územně analytických
podkladů ORP Nový Jičín a jejich aktualizací.
Úplnost a věcná správnost seznamu nemůže být garantována. Obsah tohoto seznamu se neustále vyvíjí
s tím, jak vznikají a zanikají sítě technické infrastruktury a jejich správci. Správnost seznamu také závisí
na polohové přesnosti použitých údajů o území.

„otisk razítka“

Ing. Jaromír Mališka v. r.
oprávněná úřední osoba
Přílohy
Seznam aktivních správců TI
Na vědomí
MěÚ Nový Jičín – Odbor organizační, MěÚ Nový Jičín – Odbor kancelář vedení města
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
12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt
08:00 – 11:00
12:00 – 15:00 hod.
Pá
pouze pro objednané
pokladna a podatelna bez objednání
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