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Urad městské části

K Hrn'ířům 160, Praha 4 — Šeberov, PSČ 149 oo
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Kopie zápisu 7 jednáni RMČ e. 4—1 - 46
Kopie smltn' u/ux'řene' městskou Části čislo 7 2016 , 11 '2016
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1,',\1(' Praha _ Šeberov ohdr7e1 dne 18. 7. 201(1 \';1§i žádost o posk_\tnuti inlormuee podle
nikomu C. 10(1 100‘) Sb. o x\obodnem přístupu k informueim. \zi /uk1ade \'uši ýudosti Vám
poSkytuieme elekti'oniek) t_\to inlonnuee:

Kopie An eru z konzultace nad pruem nim menim mix r1111 Mctx‘opolimihu planu
s městskými Částmi 111. m. Prahy
-1. Kopie Amisu / jednáni stavebni komise konunýeh po 20. 5. 2016
\'/11lcdcm ktomu. že kopie dokumentu jsou ro/szihle. požztdownou inlormuei Vám
yttsiltime \' několika emui1eeh. Současně žádáme potvr/ení. že jste požadované intormuee
ohdržekt.
Soueusne \'ás upo/ornuieme. že iuko e1en mstupitelstxu mute neomezený přístup k
inloi'mueím týkatjieieh se samosprávné puxohnosti mestske Cásti a tudiž při \'nši návštěve
uřudu mestxke Části mm Seberm \'zim budou kopie dokumentu samo/řeime poskytnut).
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