
ŽÁnosT o PoSKYTNurÍ INFoRMACE
(dle zákona ě.106/1999 Sb. o svobodném přísfupu k informacím)

čÍs .1edn: /pa/ilo/ay

ID datové schránky

V ostravě 15. 1.2014

Uctivě žádám orgán obce ÚŘAn nzrĚsrsrÉHo oBVoDU TŘEBOVICE o pos$rtnutí

informací v písemné podobě, vztahující se k Vaší působnosti ve smyslu zákona č,- 12812000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Žaaam informaci o celkovém počtu výizovaných přestuplď za období I' 1.20013 * 3L 12.

2013.

Zdvořile žádám informaci o celkovém počtu spráwích řízení proti majetku podle $ 50 odst. 1

písm' a) zákona č,' 20011990 Sb., za období I. L 2013 _ 3L 12. 2013.

Současně žádám informaci o celkovém počfu správních Íízení proti občanskému soužití podle

$ 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 20011990 Sb., za období I ' I. 2013 _ 3L. 12.2013.

ZátoveřtYás žádám o informaci o celkovém počtu uzavřených sňatků ve Vďem městském

obvodě zaobdobí L L2013 *3I.12.2013.

Také zdvořI|e žádž.i"i' informaci o celkovém počtu dlužníku za nájemné a sluŽby s nájmem

spojených v případě evidovaných pohledávek na obecním bytě i v případě pohledávek

evidovaných u zprivatizovaných bytů ve Vašem městském obvodě ato zaobdobí I.1.2013 _

31. 12.2013.

Předem děkuji za písmenný způsob poslcytnutí informací dle spisového řádu Statutárního

města ostravy.
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Statutární město ostrava
Úřad městskélro obvodt"l Třebovice
úsek přestupků

VaŠe značka:
Ze dne: 15.01.2014
Čj, TREB/0103l14lPWZez [puo
Sp. zn.: S-TREB/0103l14l2lPWZez 

I

Vyřizuje: Markéta Zezllková |

Telefon: +420 599 422103
Fax: +420 599 422 I04
E-mail: mzezulkova@trebovice.ostrava.cz
Datum: 28.01.2014 ID DS:

5. května 5027,72?00 ostrava lČ ooaas+st ptČ cz 00B45451
http:/ltreboviceveslezsku.cz Čísloúčtu 19-1651o7s319/0800
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaši žádosti ze dne L5.01.20I4 o poskytrrutí informace ve smyslu zákona č.

10611999 Sb., o svobodném přístupu k iďormacím, kdy žádáte o informace:

o o celkovémpočtuvyřizovanýchpřestupi<u
o o počtu spr. řízení pro přesfupky proti majetku dle $ 50 odst.l písm' a) zák. o přestupcích,
. o poětu spr. řízení pro přestupky proti občanskému souŽití dle $ 49 odst. 1 písm. c) zék. o

přestupcích,
o o poětu uzavřených sňatků v našem městském obvodu
. o celkovém počtu dluŽníků zanájemné a služby v obecních bytech

ato vše v období od 01.01.2013 do 3 L.I2.20I3 Vám sděluieme následující:

. celkem projednáno 228 přestuplď
o poěet správních Íízerupro přestupky proti majetku: 35
o počet správních Íízentpro přestupkyproti obč. souŽití: 0
o Městský obvod Třebovice dle Stďutu města ostralry č,. I4DaB neuzavírá sňatky, tuto

přenesenou působnost zanáš městský obvtid vykonává Městský obvod Poruba (příloha č. 2

Statutu města ostravy)
o celkový počet dlužníků zanájemné a služby v obecních bytech: 1
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Zezulková Markéta
úsek přestupků
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