
Moje státní správa.cz

Příjemce:

Orgán územní samosprávy
(doručení hromadnou kopií)

V Letovicích, 1.12.2012

Předmět: Žádost o informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb.

Vážený pane, Vážená paní

adresuji tímto Vašemu orgánu územní samosprávy žádost o informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb. (dále
jen "zákon"). Vzhledem k obecné povaze žádaných informací, a rozsahu kontaktovaných orgánů (celá ČR),je

tato žádost adresována bez formálního uvedení adresáta. Náležitost identifikace povinného subjektu ve smyslu

ust. §14 odst. 2 zákona je poté splněna zasláním této žádosti na příslušnou podatelnu daného subjektu.

Žádám o poskytnutí informací v následujícím rozsahu:

Část první

Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy

Vaše PSČ
Další PSČ,která spadají pod Váš orgán územní samosprávy - přidružené obce

Část druhá - Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy

Příslušný finanční úřad
Příslušný úřad práce

Příslušný katastrální úřad
Příslušný soud

Příslušná služebna Policie ČR

Příslušné státní zastupitelství

Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální)

Spádová nemocnice

Příslušná pobočka ČSSZ

Příslušná hygienická stanice

Příslušná pobočka SZPI

Příslušný celní úřad

Příslušný krajský úřad (prosím vynechejte, pokud je Váš orgán krajským úřadem)

Přičemž pro instituce druhé části stačí uvést jejich úplný název a místo.

např. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, Praha 10
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Vzor odpovědi

Název orgánu:
PSČ:
Spádová PSČ:

Městský úřad Nový Jenfkov
12345
23456,34567,45678,56789

Místně příslušné instituce:

Finanční úřad:
Úřad práce:
Katastrální úřad:

Finanční úřad pro Prahu 1, Praha 1
Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m Praha, Praha 3
Katastrální úřad pro hl. m. Praha, katastrální pracoviště Praha, Praha 8

apod.

Odpověď na tuto žádost, prosím, adresujte elektronicky na adresu mojestatnisprava@gmail.com, a to

nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí této žádosti ve smyslu ustanovení §14 odst. 5 písmo d) zákona.

Tato žádost je o dvou (2) stranách.

S pozdravem

David Horák, nar. 20.4.1993

Albína Krejčího 14

67961 Letovice


