
 

Městský obvod Lhot

ID Datové schránky:

Váš dopis: Naše značka: 931/2017-1

Vyřizuje: _ Datum: 17. 5. 2017

Žádost o poskytnutí informace

Vážení,

_zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623, tímto s odkazem na ustanoveni

§ 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném

znění

podává žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně

seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 pism. n)

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném

znění, v nichž máte majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž máte

samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou

účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Vyžádanou informací o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v

rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně

v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici.

Žádáme o doručení výše uvedené informace do naší datové schránky_

Za vyhovění této žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

 



Q Statutární město Ostrava

a; "f‘ Uřad městského obvodu Lhotka

Vaše značka:

 

Ze dne: 22.05.2017

Č. j.: LHOT/0481/17/TAJ

Sp. zn.: S-LHOT/0481/17/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2017-05-29

Sdělení kžádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona

č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon 0 registru smluv), v platném znění

Na základě Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to seznamu právnických osob, které splňují

podmínky ustanovení § 2 odst. 1 pism. 11) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v platném znění, Vám sdělujeme:

že statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka, nemá žádnou majetkovou účast

vprávnických osobách, vníž má územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními

samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,

které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění.

S pozdravem

„otisk úředního razítka“
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