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YáŽerLá paní starostko
Yážený pane starosto

S odvoláním na par. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, se na Vás
obracíme s prosbou o poslqrtnutí informací pro potřéby kanceláře ombudsmana České
republiky' které jeho úřad potřebuje k vyřešení našeho interního problému, o něž nás
požáďa|.

Žáďáme Vás zdvořile o poslrytnutí informace kolik svatebních obřadů rnimo prostory
oficielní obřadní síně vašeho obvodu bylo realizováno v období od l.ledna 2008
doposud a za jakých podmínek brto obřady uskutečňujete. Jsou-li žadatelům ze strany
vašeho úřadu kladeny podmínky ve smyslu určených dnů a hodin, kdy je jim povolován
tento jejich obřad mimo oflrcielní prostory. Dále Vás Žáďáme o sdělení jiných podmínek,
kÍeré si určuje váš úřad pro uskuteěnění svatebního obřadu.

Za odpověď Vám děkujeme, s pozdravem

Kancléřstv í Zámku P oruba
Medulová Kateřina
Kulturní památka
Nábřeží SPB 60
708 00 Ostrava-Poruba
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Statutární město ostrava Měststý obvod Třebovice
Úřaa městslrcho obvodu
ul. 5. května 5027,722 00 ostrava Třebovice

e-mail
21.5.2008
830 /2008
František Šicnnaret
s99 422 r02
s99 422 104
posta@tebovice.ostrava.cz
26.5.2008

vÁŠ oopts zN.:

ZEDNE:
NaŠpzN.:
vyŘzurc:
TEL.:

FAX:
E-MAIL:
DATUM:

Kanc léřstv í Z áÍnk;:u Porub a
Medulová Kateřina
Nábřeží SPB 60
708 00 Ostrava-Poruba

Yáženápaní Medulová,

dne 2L.5.2008 jsme obdrŽeli prostřednictvím e-mailu Vaši žádost o poslqrtnutí
informace s odvoláním na zěkon 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

K Vaší žádosti sdělujeme, že městslý obvod Třebovice nemá matriku, obřadní síň
a neprovádí svatební obřady.

V ojedinělých případech využívá městský obvod Poruba ke svým svatebním
obřadům prostory Třebovického parku a kultumího zalizertt Altán, a to na zátJadě
schválení Rady městského obvodu Třebovice č.74116I Ze dne 223.2a06.
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S pozdravem /

,'l, Í I
František Šichnárek .flt /lt,qu\
starosta ij ) I
městského obvodu Třebovicé /

www. volny. czy'trebovice
tel.: 599 422103
fax:599 422 104
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Městský obv*d Tťebovice
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IČ: o08 45 451 Bankovní spojení
DIČ: Cz o08 45 451 Česká spořitelna" a' s., ostÍava Poruba

č' účtu: 1651079319/0800

Úřednt hodiny: Po a St 08:00 - 17:00
polednípřestávlra 11:30* 12.30


