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Město Vrbno pod Pradědem Mai| - Žádost o infornnce podle dotaz - Kandidátní
|istinydo Komunálních ro|eb2O14
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Zádost o informace pod|e dotaz. Kandidátní |istiny do Komuná|ních
Voteb
2914
s

zplr:Í*tra

<foi+request-1595.3a7ce0c7@ínfoprorsechny.cz>

Komu: dotaz dotazy r,znesené na instituci n,lesto Vrbno poá
Pradědem <podatelna@wbnop p,cz>

5. srpna 2014 21:02

ŽÁdosto poskytnutíinformace w smyslu zákonač' 106/1999 Sb.,
o sr,obodném přístupu k

informacím.

Poúnný subjekt:
Město Vrbno pod Pradědem

PODATELNA

Městský úřad Vrbno pod Pradědem

Žadatel
====================================================
# Jméno:
# Datum narození:

Adresa:
Adresa
# Adresa

čj:

#

#
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[Authority name]

Vážená paní, váŽený pane,
žádám kopie kandidátních |istin do komunálních rc|eb podané registračnímu
úřadu pod|e $ 21 odst' 3 zákona č.
o lolbách do zastupitelstevobcí

491lzau Sb.,

S přáte|ským pozdrarem,
HaMík
|nformaci poskytněte elektronicky na emai|: ťoi+request.1595-3a7ce0c7@infoprolsechny'cz

Tato elektronická adresa je adresou pro doručoranírc smys|u
$ 14 odst. 2 zákonao swbodném přístupu k
informacím. Na tuto adresu žádám i o doručenído vlastních
rukou
(rozhodnutí o odmítnutíŽádosti) postupem
,19
odst. 8 Spráwího řaou. Řaon}im a včasným zpřístupněním informace
09|te 9
na záktadětéto Žádosti beru na
rědomí, Že jste sp|nili sr,ou poúnnost poále zákona iooliggg
šo.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zwřejněna
na stránkách www'informaceproisechny'cz. PouŽitím
této sluŽby Žadate| s takoým zrcřejněním riyjádňl souhlas'
Upozornění prorozorate|e sIuŽbv:

S oh|edem na to, Že V-aše odpověd'a poskytnuté informace budou

zreřejněny na interne tu, Žádáme,
abyste do sré odporědi ani do pří|oh NEUVÁoĚlláotrtÉ
'automatic-ky
ososmíuoÁlĚ
áoÁrrlE
(adresu nebo datum
narození). Pokud osobní údaje do odporědi zahrnete, porušíte
Zákon 1o1t2oooSb. o ochraně osobních Údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. stou odpověd' urcdli.pouze
oslorcním ,,Yážený pane, váŽená pan1,.
Datum podání:

'U2

6.8.2014

Komunálních \o|eb 2014
. Žádost o infornrace pod|e dotaz - Kandidértní listinydo
Mésto Vrbno pod Pradědem Mai|
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jakékolivodpovědi na ni budou uwřejněny na
Vytoučeníodpovědnosti: Tato zprálraa
přeětěte:
oo"ii, u autorských prárcch si
Éechny. Naše pravidru o o"ht.uně osobnícň
http:/liÁfoprowechny. czlhelplofficers

stránkách Informace pro

poŽádejte lT nebo oddělení
a.powŽujete našisIuŽbu za uŽitečnou,
informací
jste
poskytoratetem
poúnnéinformace.
Pokud
stránkami - io"ane tam, kde ureřejňujete
p,opoJ"ái,lási'i
o
stránky
sprawjíciwše webové

