
Předání žádosti o poskytnutí informace

Předáváme Vám k vyřízení žádost pana o poskytnutí informace o aktuálním počtu provozoven

typu herna (ve smyslu $ 17 odst' 2 zákona č. 20211990 Sb.' o loteriích a jiných podobných hrách) ve

Vďem městském obvodu. Živnostenshý úřad nemá tyto údaje k dispozici' neboť nejsou předmětem evidence

Živnostenského rej stříku.
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Magistrát města ostrarry

živnostens\i úřad

729 30 OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8

Č'l.' SMo/127815lBlŽU\GEM
Sp.značka: S-SMS/116623l13lŽÚ

fřizuje: Ing. Bc. Marta Gemerová
Telefon: 599443384

Příloha:

Žádosto poskytnutí informace - 1 list

Rozdělovník:

Městsky obvod Radvanice a Bartovice
Městsky obvod Hošt'álkovice
Městsloý obvod Slezská ostrava

Požadovanou informaci zašlete, prosím, přímo do datové schrúnlq žadatele

schránky:

Děkujeme za spolupráci

V Ostravě dne 09.04.2013

Ing. Bc. Marta Gemerová

referent

ID datové
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ŽÁoosr o PosKYTruurí lNFoRMAcE

(dle zákona č. 106/7999 Sb' o svobodném přístupu k informacím)

Telefon: '

Email:,
lD datové schránky:

V Ostravě 29.3.2a73

Zdvořile žádám orgán veřejné moci STATUTÁnruí vĚsro oSTRAVA o informaci v rámci své působnosti při

zabezpečování r4ikonu státní správy na úseku živnostenského podnikání.

Žaaam informaci o aktuálním počtu provozoven (typu herna, hostinec, restaurace, bar) ve Statutárním městě

ostrava, v nichž je provozována hostinská činnost ve smyslu zákona č' 455/ 1991 sb., o Živnostenském

podníkání.

Současně žádám informaci o aktuálním počtu provozoven s hostinskou činností (typu herna, hostinec,

re5taurace, bar) ve Statutárním městě ostrava, u nichž je nepřetržitá provozní doba' Jednotlivé počty těchto

nonstop provozoven žádám zatřídit do městských obvodů, v nichž se nacházejí.

Nepředpoklád ám, že mnou poŽadovaná informace z oblasti Živnostenského podnikání v ostravě, bude pro

Živnostenský úřad představovat časově náročnou činnost, která se objektivně vzato bude vymykat běžnému

poskytování informací' V současné době nemám kapacitu osobně zmapovat území Statutárního města ostravy,

ani možnost vyhledání místa, kde by popřípadě tato obecná informace již byla zveřejněna (registr

Živnostenského podnikání-rozhodně ne).

Pro dokreslení mnou požadované informace Vám sděluji, že jsem v roce 2011 sám osobně vypracoval studii o

stavu provozoven s hostinskou činností v městské části ostrava Jih. V tomto roce se v městském obvodě

o5trava Jih vyskytovalo 116 provozoven s hostinskou činností. Z těchto 116 provozoven bylo 68 s nepřetržitým

(nonstop) provozem. orgánům veřejné moci, včetně krajského Živnostenského úřadu (Čj' MsK a3480/2olt

s/t45/tL| jsem v souvislosti s touto studií podal žádosti a podněty.

Děkuji za písmenný způsob poskytnutí informací zaslaný do datové schránky.

V úctě



sr} Statutárni nlěsto Cstrava

e\Ý iJřad městského obvociu Třeboviee\-/ tajemnice

Vaše znaČka:
Ze dne: 10.4.2013
Č j , TREB/0473/13ITAJ/Pas
Sp. zn.: S- TREB/O473ll3l2lTAIlPas
Vyřizuje: Ing. Marcela PasfiŤáková
Telefon: +420 599 4221A5
Fax: +420 599 422 144
E-mail: mpastrnakova@trebovice. ostrava.cz
Datum: 15.4.2013

Poskytnutí informacídle zákona č. í06/í999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Živnostenským úřadem Magistrátu města ostravy nám byla dne 10.4.2013 postoupena Vaše žádost o
pos$,'tnutí informací ve věci provozov€n s hostinskou ěirrnosti ze dne 29.3.z0l3.

Vzhledem k tomu, Že většinu údajů Vám poskyuje qýše zmíněný živnostenský úřad, jehož jsou týo údaje

předmětem evidence, za městský obvod Třebovice poskytuji informace o aktuálním počtu provozoven typu

herna (ve smyslu $ 17 odst. 2 zákona č.2a2l990 Sb.' o loteriích a jiných podobných hrách).

V městském obvodu Třebovice je 1 provozovna typu herna. Tato provozovna nemá nepřetržitou provozní

dobu.
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S pozdravem

lng. Marcela Pastniáková { \ ]

tajemnice '- 
I

Úradu městského obvodu Třebovice ]
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