Služby ve městě Dopis_Žádost o odpověd'_Čnno7ooso 06/K.,.
p

ře

dméi§]glby_veln

Od

ě_stě D o

p§_&dg§t o

odp

ově d'_Č B

B

O/

2o?,a,ÁWQ§.rdvq}47;1l 6^, c,
rroskam_
rroskam;
_ 11:"'*,
i_
-i-|i _a:li')''ov'lí-"
q
iDošLo
' ;i |^ -újs/

l-{ovensko póC
ooc

Datum:29.7,2020 20:30
v^A...2Á
1.1^,^l^^_l.^ ^_r
Komu: <m.u@rovensko.cz>

i"
lr,,. "

l

á'vLu
?02t1

Dobrý den, rád bych touto cestou požádal o písemné stanovisko odpověď a potwzení o podáňí
zašlete na viz. uvedené kontaktní údaje žadatele.
Kterých odborů se týkajía na co se často zaměřujía provádí kontroly a s jakým výsledkem
Kolik je za rok podáno odvoláník právní úpravě zákona č.106/t999 Sb. a dále k tomuto právnímu
předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnuť
v jaké délce stanovené zákonné lhůtě
Kolik ročně evidujete Církevních sňatků dle jakého platného právního předpisu s jakou délkou
dobou čekání
Kolik evidujete požadavkůna směnu záměr pronájmu pozemků a v jakém úseku ulic se to týká
Kolik má městoTlCTurisťckých informačních centerv jakém úseku ulicse nacházía o jakou složku
se jedná
Kolik má město kin, Cinema center, název provozovatele kin, Cinema center
Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování, kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro vozíčkáře
jaká je cena za parkování na ]-hod.
Jaký je název řeky, která městem protéká jaká je velikost plochy, kde se rozléhá a pod jakou složku
spadá, jaké kulturníhistorické památky město má a pod jakou složku spadají
Kolik má město čerpacíchstanic v jakém úseku ulic se nacházív jaké části města a jaký je název
kdo je provozovatelem čerpacíchstanic ve městě
Kolik má město určených míst pro plavecký bazén kdo je provozovatelem a jaké finančnínáklady s
ťmto spojené městu plať provozovateljaká existuje nájemnísmlouva žádám o jednu kopii
poslední uzavřené této smlouvy
Jaké služby město poskytuje a zajišťuje pro seniory, kolik má město domovů pro seniory a jaké
dalšísociální a zdravotní služby poskytuje
Kolik má město nemocnic, které spadajído správy města a jaký je název kdo je provozovatelem a
jaké finančnínáklady s ťmto spojené městu plať
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