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

 

Žádost o informaci z 30. října 2017: 
 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se mi na internetových stránkách Vašeho úřadu nepodařilo 
nalézt stanovy honebních společenstev ve Vaší působnosti, přičemž stanovy honebních 
společenstev jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona číslo 449/2001 Sb. o myslivosti, 
součástí rejstříku honebních společenstev, který je veřejným seznamem, žádám o níže 
uvedené. 
 
Podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám: 
 
1. O sdělení, kde naleznu prostřednictvím dálkového přístupu všechny platné i změněné 
stanovy všech honebních společenstev v působnosti vašeho obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Tedy všechny stanovy, které byli v platnosti od platnosti zákona 
číslo 449/2001 Sb., tedy od 1. července 2002, včetně jejich změn. 
 
2. V případě, že mi není možné sdělit, kde pomocí dálkového přístupu naleznu stanovy 
požadované v bodě 1, žádám o zaslání scanů všech stanov uvedených v bodě 1. 

 
 
XY 
 

Odpověď na žádost o informaci z 6. listopadu 2017: 
 

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel 30.10.2017 Vaši 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, v níž žádáte o sdělení k zajištění přístupu k platným i změněným 
stanovám honebních společenstev v působnosti ORP Bílina od roku 2002 prostřednictvím 
dálkového přístupu, případně zaslání těchto stanov formou scanů. 
 
Výše požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Helena Volfová 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
Přílohy: 
1) stanovy honebního společenstva Bílina 
2) stanovy honebního společenstva Měrunice 
3) stanovy honebního společenstva Ohníč 
4) stanovy honebního společenstva Světec 
5) stanovy honebního společenstva Lukov 
6) stanovy honebního společenstva Lukov - změna 
 

MĚSTO BÍLINA 
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