1,1le mčshkó Části Praha Šchcrox
K Hrnčířum 160
1—11) 00 Praha 4

1DDS: 13111111
\' Pra/c dnc 7.10.2016

\'čc: Zádost 0 informace podle zákona č. 106 o s\ ohodném přístupu k infm'nmcím

Dobrý den.
\'7hlcdcm k tomu. 7c jsem dosud ncohdr'lclu žádnou odpověd“ na muj c—muil [c dnc 2992016350111 nucena
Opel požádal o iníormucc podlc Adkonn C. 106 o „\\ohodnL—m přístupu k informacím. [Adam tedy podle zákona
C. 106 o x\ohodném přístupu k inl'ornmcun o:
1 připomínky MČ k Pražských sim chním předpisum na Aiklndč usncscni 1 21 RMČ
Z objednávky smlou\_\* 111k1ur_\' & firmou (*)rlogonul uto. noho 111g. Bullzlkcm
3 prauní ro/hor _11'1)r. Slnkuničm c kc KLILl/C duphcnmho \luslmcn'í po/cmku /n MŠ \‘ Hrnčířích s pp
Šouscdíkcm. Smékulm ou :1 DVm‘zikm ou 1111 /;'1k1udč u>nc<cní *) 32 RMČ
4 připomínky MČ k Linnlý/c ;1 progno/c \c $ko1shí pro IPR na/;1k1;1dčusncxcní 10 40 RMČ
5 c-mail pana starosty adresoxaný ()T\' 6 uprawnóm ro/suhu rokomn'ukcc uhcc K llrnčířum 0106 022 1121

„augue usnesení 4 41 RMČ
6 slulický posudck č.p. 1 1111 [11k111dé usnesení 7 ~13 RMC :1 didc kdo a na základě jakého usncscní ob_icdna1
odhad u'kní hodnoty 11:1 č.p. 1 a č.p. 62 u 111g. Jiřího Berankn
" \_\'>1cdk_\ anket) 1111 kompostéry na základě usncscní 1 4N RMČ
Kopie požadovaných dokumentu mšlclc prosím 1111 muj c-mail:
Předem děkuji.
S pozdrm cm

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
Úřad městské části

vo

K Hrnčírum 160, Praha 4 — Šeberov, PSČ 149 oo

Hmmm

\K'PŠI' (H)—(C :1) l (»

\'čc : Žádost o informaci podle zákona č. 106 u “vhodném přístupu k inform-Adm

\21 základů \'uši žauimti o pmkyuulí inhuman“ pndlc ukonu ;, 1H6 100‘)Sh..o\\uhmlnun
přístupu k inlhrmacun. \ pl. mém zc duc 1().H,),ZUI(> \ ;un pmkuujcuw \ (uni pnkmimzmc inf—mnam:
\ elektronické pmlnhc.

l.

Pnžudmunuu informaci 1 \IL’ Praha Schorm nem idujc.

I.

objcdnm ku HHIHlIHi íhkluru \ ﬁrmml ( )l'hmnnul x120, ucho \ lng. Ballzikcm
— mk 31H 1 13K Praha Nahum ncmidujc mdnuu nbiullunku \lHlUlIHl fakturu
— rok 3015 muhlujclnc [ kopii rumu->
- mk 2016 l kopic nbicdnzh k)

3.

Pulznlmunml inlm'nmci lv NIC Praha Šclwrm [1cm idujc,

4.

l’uludmzmou inll—rnmui [WK Praha '\chcmx nwm idujc.

5.
().

Pnizulmnnnn mlkn'mnci [INK Praha Šclwrm ncmidujc.
l’uiaidmunou ml'm‘mnci ['\K' Praha! Šchcnn nem iduic.
Informaci. ukujm \c\_\\lcdku:1nkcl_\ nu komp—Mor) nemu

l'_\l(, Praha) \chcrm k dixlnw/ici.

lng.\1:u'tinuŠIcHn
lnjcmnicu ['\K' Praha

TN:

24-191 1 713

Fax 244912801
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BANKOVNI SPOJENÍ CS 3.5,
C."

inﬁtu, f’tf)0l)69) 309/0800

