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pondělí 16. rijna 2017 8:45
dotaz dotazy vznesené na instituci MČ Praha - Libuš
Žádost o informace podle dotaz - Seznam faktur 2016-2017 Pha—Libuš

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
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Povinný subjekt:
Městská část Praha - Libuš

Žadatel:
#Jméno: Pavel Hájek
# Datum narození:
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# Adresa:
# Adresa:

Povinný subjekt: Městská část Praha - Libuš
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu minimálně data dojití,
fakturované částky, data
splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce,
a to za dobu od
počátku roku 2016 do září
2017 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
(tj. tak, aby byly dostupné
veřejnosti).
Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektroni
cké podobě ve formátu XLS
nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení melvl
zadosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: —
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodné
m přístupu k
informacím. Na tuto adresu žádám io doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí
žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na
základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechnyc
z. Použitím této
služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem

umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).
Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných
příloh NEUVÁDĚLI

ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačíjméno, příjmení
a unikátní e—
mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách
Informace
pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje
osobní údaje,
1

k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, docházíjejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako
povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za
účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí
informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání:
16/10/2017

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro
všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující
vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami — ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Úřad městské části Praha-Libuš
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Ing. Jindřich Sochůrek
tajemník
Libušská 35/200
142 00 Praha 4 - Libuš
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Vážený pan
Ing. Pavel Hájek
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Naše č.j.

Vyřizuje

Praha-Libuš

2756/2017

p. Sochůrek

24. října 2017

Věc: Žádost o Qoskytnutí informace ve smvslu zákona č. 106/1999 Sb.. 0 svobodném uřístuau k
informacím

Vážený pane inženýre,

dovoluji si Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ze dne 16.10.2017 zaslat V příloze Vámi požadované údaje.

S pozdravem

Bankovní spojení:

tel:

(35 Praha 4

261 711 380

www.praha-libus.cz

244 471 884

tajemnik@praha—libus.cz

241 727 864

pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha4

č.ú. 2000691349/0800

IČO: 00231142

DIČ: C200231142

mc.libus@praha—libus.cz

fax:

