Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost byla doručena po doplnění elektronicky dne 3.12.2012

Obsah žádosti:
Žádost se týkala v části prvé: údajů o orgánu územní samosprávy povinného
subjektu a v části druhé: údajů o místně příslušných orgánech ve vztahu k orgánu
povinného subjektu.
Odpověď byla odeslána dne 5.12.2012
Výtažek z obsahu:

Část první:
Městský úřad Blatná (orgán územně samosprávného celku Města Blatná)
PSČ:

388 11

PSČ obcí, které náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blatná:
387 43, 388 01, 262 42, 387 42, 387 33, 387 32, 387 34 (celkem 26 obcí a měst).

Část druhá:
- Příslušný finanční úřad:
- Příslušný úřad práce:

Finanční úřad v Blatné
Úřad práce České republiky, pobočka Blatná

- Příslušný katastrální úřad:

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice, pobočka Strakonice I

- Příslušný soud:

Okresní soud ve Strakonicích

- Příslušná služebna Policie ČR: Policie ČR - Obvodní oddělení Blatná, pobočka Blatná
- Příslušné státní zastupitelství: Okresní státní zastupitelství Strakonice, pobočka
Strakonice I
- Příslušný hasičský záchranný sbor
(profesionální):

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,
Požární stanice Blatná, pobočka Blatná

- Spádová nemocnice:

Nemocnice Strakonice, a.s., Strakonice

- Příslušná pobočka ČSSZ:

OSSZ Strakonice, pobočka Strakonice I

- Příslušná hygienická stanice: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v
Českých Budějovicích, pobočka Strakonice I
- Příslušná pobočka SZPI:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, pobočka Tábor

- Příslušný celní úřad:
- Příslušný krajský úřad:

Celní úřad Strakonice
Krajský úřad - Jihočeský kraj České Budějovice

Požadované informace Vám povinný orgán poskytl i přesto, že žádost o poskytnutí informace nebyla
podána formou dle ust. § 14 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím: „Je-li žádost
učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu,
pokud ji povinný subjekt zřídil...“ Elektronická podatelna povinného subjektu Města Blatná:
epodatelna@mesto-blatna.cz.
Dále sdělujeme, že Vámi požadované informace jsou zveřejněny a přístupné na webových stránkách
orgánů veřejné moci, které lze např. vyhledat:
http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/zakladni-informace/,
http://seznam.gov.cz/ovm/ossList.do?ref=obcan, http://seznam.gov.cz/ovm/regionList.do?ref=ovm
http://www.kraj-jihocesky.cz/

