ZADOSTO POSKYTNUTÍ INFORMACE
(podle zákona c. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím, veznění pozdějších předpisů)

Žadatel:

Nar.
Bytem:

Tel. č. : (+420)

, E-mail:

;, ID datová schránka: (

Žádá:

OBECNÍ ÚŘADrROJANOVICE

Obecní úřad Trojanovice,
Trojanovice 210,
74401
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O poskytnutí informace

Počet listů

Ukl. znak:

Prii,

Písemnou odpověďžádámposkytnout elektronicky datovou schránkou"
Prosím o poskytnutí informace:

Jaksejmenuje společnost která spravuje provoz a údržbu obecních domů obecní

úřad Trojanovice svěřeného městem a pozemků tvořící s nimijeden funkční celek
Prosím o poskytnutí informace:

Kolikmápříspěvkových organizací a jaksejmenujijednotlivépříspěvkové organizace

Obecní úřad Trojanovice

Prosím o poskytnutí informace:

Jaksejmenuje společnostkteráspravujeprovoza údržbuzeleněa veřejných ploch
města příspěvkové organizace a jaký rozsah činností vykonává a mohli'byjste

poskytnout dokumentk nahlédnutí zřizovací listinuSprávyzeleněa veřejných ploch

města, příspěvkové organizace

Prosím o poskytnutí informace:

Jaké má Obec Trojanovice Ceny vodného a stočného v roce 2020

Jak sejmenuje společnost která Obci Trojanovice dodává vodu
Způsob poskytnutí informace:
Forma podání

1. ústně-Obecní úřad Trojanovice, Trojanovice 210, 74401
2. písemně- Obecní úřad Trojanovice, Trojanovice 210, 74401

3. prostřednictvím sítě nebo službyelektronických komunikací- na e-mail

obecni. uradiatrojanovice. cz neboprostřednictvím datovéschránkyúřadu 2yzbsk
Datum podání žádosti: 21. 12. 2020.................

C. doper.

okres Novy Jičín

Podpis žadatele:

Obecní úřad Trojanovice
okres Nový Jióín

PSČ744 01

Naše značka: OUTj. : 2028/2020
Vyřizuje: Kostelniková M., 556 835 023

V Trojanovicích dne 21. 12. 2020

Žadatel:
dat. narození:r
Adresa:

Poskytnutí informace podle zákona 6. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

Váženýpane

dne 21 12 2020 obdržel obecní úřad Trojanovice Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nazákladětétožádostisdělujeme:
-

Provoz a údržbu obecních domů a pozemků zajišťuji zaměstnanci obce, organizační
složka Služby obce Trojanovice

-

Obec Trojanovice zřídila pouze jednu příspěvkovou organizaci a tou je Jubilejní
základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská školaTrojanovice, okres NovýJičín,
příspěvková organizace

Provoza údržbuzeleněa veřejných ploch zajišťují SlužbyobceTrojanovice. Rozsah
činnosti je dán zřizovací listinou, která je k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním
úřadě. Jde o údržbu travnatých a zpevněných ploch a místních komunikací, likvidaci
odpadu a skládek, silniční motorová doprava nákladní, jiné práce při údržbě zeleně.

-

Ceny vodného a stočného v r. 2020 a název dodavatele viz webové stránky obce
Trojanovice https://www.trojanovice. cz/aktuality/oznameni-o-zmene-ceny-vodnehoa-stocneho-od-1 -1 -2020,.

S přáním hezkéhodne

Bc. Miroslava Kostelníková

obec Trojanovice, referent

