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Od: |
Odesláno: 9. ledna 2023 19:47 
Komu: ptačí chřipka
Předmět: Ptačí chřipka a zákon 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
využívám zákon 106/1999 sv. o svobodném přístupu k informacím a to s toho důvodu, že nám došel 
formulář k vyplnění o sčítání ptactva.
Za 1) Kolik stalo vytištění těchto sčítacích listů s dopisem.
2) Kolik paneláku bylo v Ostravě Jihu odeslaných těchto dopisů
3) Kolik jste zaplatily lidem za doručení těchto dopisů, které byly vhozené do schránek
4) Kolik bude stát analýza za zpracování podkladů z sčítacích listů.

Prosím o přesné vyčíslení uvedených bodů.

S pozdravem
Došlo:
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C.j:

Poč. listů:
Tento e-mail byl skenován antivirovým programem Bitdefender.
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
odbor právní ov71es89175919

Vaše značka:
Ze dne:
čj. JIH/007813/23/OPR/Hoj
Sp. zn.: S-JIH/003865/23/OPR/5 INF 1/23

Vyřizuje: Mgr. Martin Hojecký
Telefon: +420 599 430 285
Fax:
E-mail: martin.hoj ecky@ovaj ih.cz

Datum: 19.01.2023

Odpověď na žádost o informace

Vážená paní fl|

dne 10. 1. 2023 obdržel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih pod čj. JlH/03865/23/OPR/Hoj, INF 1/2023 Vaši 
žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. V ní jste položila několik otázek, na které Vám současně odpovídáme:

1) Kolik stálo vytištěni těchto sčítacích listů s dopisem ?

Cena za tisk sčítacích listů s dopisem bude činit maximálně 60.379,- Kč, avšak dosud nebyla tato objednávka 
fakturována.

2) Kolik paneláků bylo v Ostravě-Jihu obesláno těmito dopisy ?

Nedisponujeme informacemi o tom, kolik paneláků bylo v městském obvodu Ostrava-Jih obesláno těmito 
dopisy.

3) Kolik jste zaplatili lidem za doručení těchto dopisů, které byly vhozené do schránek ?

Informace byly rozeslány v rámci roznosu volebních lístků pro prezidentské volby.

4) Kolik bude stát analýza za zpracování podkladů ze sčítacích listů ?

Touto informací rovněž nedisponujeme, neboť analýzu poskytnutých informací bude provádět Státní 
veterinární správa.

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
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