1’ rud mčshkó Cioli Praha Šchcrm
|\ Hrnčíí'um 1611
14011111’1'111111—1
11)l)\: rŠihjti
\ I’m/c 1111c 24.521110

\ Cc: Zádust 0 informace podle Lákuna č. 106 o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den.
2511111111 tímto podlc nikom C. 1116 o _\'\0h\1L111Ú111 přístupu k íntormucím o:
1 kopie \cškcrých dokumcntu týkajících se \cí'cjnó níku/k) "* dz'/lm \ crt—inc /c1c11c \ ku. Schuxw. mcrcjuénc
„iw 4 3. 21116 na pro:?tu /.1\1\1\.11Cí\.' 11111“ “o'—„\ \„m “..xttzunízulg 4/ proííi-Auko;ttuíc mot\kn-cusl-prulkl\céwro\_1(»hř LhílYíH—X V1111uc—xcu-nc-x-1\—u-\y:\'1m«1111.1 :..rc—„xítiam 1 223-1 _ /cjmón:r protokolu ! otmírfmí
h;:lck ;] zprfn) o pawn/c111 (u hodnoccní nahítick.
_ kopie smluv unnřcnygh \1C\[\1\0UC£1511 Praha Šchcrm p1u§111411c5111111UM1LIC. 7 21116.

Š kopíc dokumentu týkajících \c \_\'/\_\ k pod-(mí nuhtdck na koupi žacího traktoru [c due 15.4.2016 \Čctnč
11-111» nbjcdink} 11cboL1/;1\1"c11c smlotny
1 kopic přijatých (uktur .\1č>t>kou částí P1111111 Scbcrm od 111111} .\11\'3 panu Kotrbutého \ roce 2016.
Kopie: pož-„ídm :111_\'cl1 dokumentu yašlctc prosím 11a muj c-mtríl:
Predem děkují.
\" po/dt'zncm

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
Úřad městské části

K Hrnčířům 160, Praha 4 - Šeberov, PSČ 149 00

Sp./n. \1C'81i006—13 3016

149 00 Praha

30.5.3016

['\IČ' Praha _ Šchcrm obdržel dnc 34.3.3016 \'tíší žádost o poskytnutí inlhrmucc podle
nikom c 106 1999 Sh. u x\olmdncm přístupu k intlu'nmcím. \11 /z'tkladč \'uší žádostí \'ám
poskytuicmc clcktmmck) um informace:
1.

\'cškct'c dostupné inltwmucc k této luku/cc jsou na profilu mdaxatclc. \' sottčatmc

době hm dcsctídcnní 11111111 pro podání 11L111111Ck.
3.

HC Praha - Schcrm neu/mích žádnou >11110L1\ u.

3. Kopie \ _\'/\'_\ k podání nabídek. kopic uhicdntu k} 3.\
4. Kopic I'uktur) spol. Mk3
Současně \'us upo/m'ňttjcmc žc jako c1cn /;t.\'lL1pÍlC].\'l\£1 mátc ncumc/cm' přístup k

informacím týkajících SC samosprávné pusnhnusti mCstskc částí a tudíž při \'tíší ninštčwč
111111111 mcstskc casti Praha Scbcrm \t'um budou kupíc tinkumcntu Sumo/_řcjmc pOSantlI).
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Tel: 244911713

IČO: 002 41717

Fax: 244912801
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BANKOVNÍ SPOJENÍ: Cs as.
Č.účtu: 2000692309/0800

