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Zadatel:

Žáaost o poslrytnuti informace
( dle zákona č. 10ó/1999 sb. 

ijJ""x":ii1?'!-ístupu 
k informacím )

Business Media CZ s.r.o., IČz 28473531o Nádražní3l,Praha 5, 150 00; Martin Kosour

Adresa stdJa:

Business Media CZ s.r.o., Nádražní 32,Praha5 150 00.

žddi'

bovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ s.t.o.a její časopisy Materiály pro stavbu, Stavba,
Můj dům, a další. Určené pro podporu stavebníku a odbomou veřejnost ve_stavebnicwí včR.

;;;:;:iq

Z tohoto důvodu také Vús židdme o z.aslúní:

Dokumentů vydaných Vašim úřadem a to:
_ stavební povolení
- územní rozhodnutí
- spojené stavební a rízemní rozhodnutí

Z požadovaných dokumentu jsou pro potřebu výše uvedeného stavebního přehledu důležité zejména t5rto
inforrnace.
- jméno žadatele
_ adresa Žailatele
_ předmět dokumentu vydaného SÚ l např.: rodinný dům,skladová hala , atd'. l
- datu vydaní přÍslušného dokumentu
'lokalizaci stavby, případně změny stavby lnapŤ. katastrálrrí izemíNová Ves u Mrríkotína /

vydaných Vašim úřadem v období od 1. 1. 2009 až3r.1.2009'

Pro t5rto účely je pro nás nejvtodnější jednoduchý přehled obsahující výše uvedené údaje.
V pffpadě, že vyfvoření přehledu bude pro Vás časově niáročné, tie zasíat elektronické kopie vydaných
lokumentu.

Způsob posliytnutí informace

fd nového roku bude žádosti rytacovávatp' Pavel Baron. Z důvodu urychlení komunikace s uřady prosím
ašlete inforrnace elektronicky na e-mailovou adresu navelbaran(dbmcz.ech.cz; te|: 225 35I 406 

-

ako předmět uveďte prosím : fuitlost o poslrytnutí informace čj. Ig59g
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Statutární město Ostrava
Úrao městského obvodu Třebovice
ul. 5. května 5027,722 00 ostrava - Třebovice

vÁŠ ooprs zN.:

ZE DNE:
uaŠp zN.:
virŘrzulB:
TEL.:
FAX:
E.MAIL:

DATUM:

1.9599

9.2.2009
Výst. 030-24412009
Ine.M.Hadašová
599 422 Ía6
599 422 r04
mhadasova@trebovice. os tr av a.cz

tr.2.2009

Business Media CZ, s.r.o'
Pavel Baron
Nádražní 32
150 00 Praha 5

i-
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Dne9.2.2009 jsme obdrželi Vďi žádost o poslqrtnutí informace, kteráje u nás vedena pod čj. 244/20a9-

V období od 1.1.2009 do 31.1.2009 nevydal žádné stavební povolení, územní rozhodnutí ani spojené stavební a

územní rozhodnutí.
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[ng' Marcela Hadašová

stavební úsek
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