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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Žádost o informaci z 8. srpna 2017: 
 
Vážený pane tajemníku, 
 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás prosím o informace ohledně návštěvy partnerského města Stropkov. Chtěla bych znát 
jmenný seznam delegace za Město Bílina, počet dnů, který jednotliví účastníci strávili návštěvou 
partnerského města včetně dnů odjezdu. Dále bych Vás chtěla poprosit o kopii pozvánky 
z partnerského města Stropkov. 
 
Děkuji za odpověď 
 
XY 
 

Odpověď na žádost o informaci z 21. srpna 2017: 
 
Město Bílina obdrželo 8. srpna 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o informace: 
 
„ …. ohledně návštěvy partnerského města Stropkov. Chtěla bych znát jmenný seznam 
delegace za Město Bílina, počet dnů, který jednotliví účastníci strávili návštěvou partnerského 
města včetně dnů odjezdu. Dále bych Vás chtěla poprosit o kopii pozvánky z partnerského 
města Stropkov“. 
 
K Vašim dotazům zasíláme následující odpovědi: 
 
1. Chtěla bych znát jmenný seznam delegace za Město Bílina 
- Mgr. Zuzana Bařtipánová 
- Bc. Oldřich Jedlička, DiS. 
- Bc. Markéta Kalivodová 
- Ing. Ladislav Kvěch 
- Veronika Nodžáková, DiS. 
- Iveta Richterová 
- Kateřina Žofková 

 
2. Počet dnů, který jednotliví účastníci strávili návštěvou partnerského města včetně 
dnů odjezdu 
 
- dny strávené v partnerském městě Stropkov: PÁ 04.08. – NE 06.08.2017 
- odjezdy do Stropkova v průběhu čtvrtka 03.08.2017 
- odjezdy ze Stropkova v neděli 06.08.2017 

 
3. Dále bych Vás chtěla poprosit o kopii pozvánky z partnerského města Stropkov. 
- viz přílohy 
 
S podzravem 
 
 
 
Ing. Ladislav Kvěch 
tajemník MěÚ Bílina 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
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