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V Dolnej Strede 02.05.2018

Mestský úrad

( . Sered'

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií od povinnej osoby - zaslanie.

Týmto žiadam o poskytnutie infmmácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám, či mesto Sered' ako správny orgán na úseku správy miestnych
komunikácií vydalo súhlasné stanovisko s úpravou účelových komunikácií v okolí rybárskeho
revíru Čepeňské rameno drveným stavebným odpadom z betónu a tehál, prípadne kto vydal
súhlas na umiestnenie stavebného odpadu do prírody a kto bol žiadateľom.
Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem a informáciu žiadam zaslať
v elektronickej podobe na adresu starosta@dolnastreda.sk

starosta obce DolnAktreda
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PaedDr. Bc. Daniela Vašková-Kasáková
Od:
Odoslané:
Komu:
Pred met

PaedDr. Bc. Daniela Vašková-Kasáková <daniela.va
skova-kasakova@sered.sk>
15. mája 2018 11:28
'starosta@dolnastreda.sk'
Odpoveď na žiadosť o poskyntutie inform
ácií od povinnej osoby

Dobrý deň,
09.05.5018 sme od Vás pod p. č. 1051 2/201 8 prijali
v zmysle zákona č. 211/2 000 Z. z. o slobo dnom
prístupe
k inform áciám žiadosť o posky tnutie inform ácie,
či mesto Sereď ako správny orgán na úseku
správ
y
miest
nych
komunikácií vydal o súhlasné stanovisko s úprav
ou účelových komunikácií v okolí rybárskeho revíru
Čepen
ské
rame no drevn ým stavebným odpa dom z betón
u a tehál.
dňa

Oznamujeme Vám, že mest o Sereď nevydalo súhla
sné stanovisko na úpravu účelových komunikác
ií v okolí
rybárskeho revíru Čepenské rameno.
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c; pozdravom

PaedDr. Bc. Daniela Yašková Kasáková
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