OBECNÍ ÚŘAD HROBČICE
Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací ve znění pozdějších předpisů)
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Přílohy: . , , ,

Adresa pro doručení (v připadě,že je odlišná od adresy trvalého bydl iště) :

L PRÁVNICKÁ OSOBA :

Název "
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Adresa sídla '

Adresa pro doručeni ( v případě,že se liší od adresy sídla) '

Tel. kontakt '
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OBECNÍ ÚŘAD HROBČICE
Hi'občice 41. 417 57 Hrobčice

3. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI O INFORMACI Yě smyslu zákona Č. I06/1999 Sb.:

Žádám Vás o poskytnutí infollnace, zda-li je možoý pronájem, nebo
případný odkup pozemku, ke zřízel1í zahrady v obci I<uč1ímmM:e či
ljři]eh]ého okolí.
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Předein děkuji za vstříctnost.
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Beru na vědon7í Že před převzeiím písemné il1/Ó/'/nace, ./'s'éň7 /)o]'inen(a) uhrac íl stanovené
náklady podle ust. §17 zákona č. 106//999 Sb".

31.05.2017
Datum

OBEC HROBČICE
se sídlem: 417 57 HrobČice Č.p. 41 * C 417 828 015

č.j.:

OÚH/1014/2017/Po

Tel.:
E-mail:
Hrobčice dne:

417828015
podatelna@hrobcice.cz
05.06.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů
Na základě Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů - možnost pronájmu či odkupu pozemku
v k.ú. Kučlín, k.ú. Razice či přilehlého okolí ze dne 05,06.2017 sdělujeme, že v případě
pronájmu či prodeje pozemkových parcel jsou záměry pronájmů a prodejů vyvěŠovány na
úřední desce obce a na elektronické úřední desce na webových stránkách obce
www.hrobcice.cz.
V případě podáni žádosti o pronájem či prodej pozemku je nutné do žádosti uvést konkrétní
pozemkovou parcelu a katastrální území.

S pozdravem

Jana Syslová
starostka
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