Městský úřad Podbořany
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Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor - stavební a vyvlastňovací úřad
Vyřizuje: Mikulová

e-mail:
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V Podbořanech dne: 9.1.2014

Čj: 21394/2013/ıvıik

oZNÁıvıENí o vYŘíZENí žÁDOSTı
Oznamujeme Vám, že Vaše žádost O poskytnutí informace ve věci poskytnutí kopie žádosti o
stavební povolení na revitalizaci veřejných ploch včetně rozšíření parkovacích míst v ulici Kpt.
Nálepky v Podbořanech byla Zpracována.
Informace Vám bude poskytnuta požadovaným Způsobem po uhrazení nákladů vcelkové

výši 12,- Kč.
Z toho činí:

Černobílé kopie jednostranné A4, A3
Černobílé kopie oboustranné A4, A3

0
I
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Barevné kopie jednostranné A4, A3

I

Barevné kopie oboustranné

ı

Náklady na CD, DVD
Osobní náklady

I

Poštovné

o

A4, A3

,

4 x 3,- Kč
--- Kč
--- Kč

--- Kč

--- Kč
--- Kč
--- Kč

Výše uvedené náklady uhrad'te hotově vpříjmové pokladně Městského úřadu
vPodbořanech, případně převodem Z účtu nebo Složenkou na číslo účtu 19-625481/0100
vedený u Komerční banky v Podbořanech, VS 1112.
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návštěvní dny: pondělí a středa
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Žádost o poskytnutí informace'-
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žADATEL

(jméno a příjmení, u právnické Osoby název Společnosti)
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ADRESA

Rč/Ič
DIČ

E-MAIL

ČÍSLO TELEFONU

Žádá Městský úřad Podbořany 0 poskytnutí informace:
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Odpověd' na požadovanou informaci žádám(e):

(označte způsob, jakým má být informace poskytnuta)

M připravit k Osobnimu převzetí
b/ Zaslat elektronicky e-mailem
c/ zaslat na adresu

\
Podpis žadatele

V PGA/SoııJ//Ä/ťďjl

dne 23%)10/3

V případě, že nebude Ze žádosti Zřejmě jaká informace je požadována, bude žadatel vyzván aby ji ve lhůtě 30
dnů doplnil a upřesnil. Jinak bude rozhodnuto o jejím odmítnutí.
Jakmile bude žádost o informaci Zpracována, bude žadatel vyzván kúhradě nákladů vynaložených na její 'ˇ
Zpracování. Teprve po provedení úhrady bude poskytnuta některým z výše požadovaným Způsobem.

