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Libušská 35
142 00 Praha 4
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V Praze, 28. 6. 2018
Uggnce - Žádost o informací podle 106/1999 Sb. Z ze dne 12.6.2018

Vážení,
sodkazem na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím jsme se na Vás
obrátili s žádostí o informaci k usnesení rady MČ Praha Libuš č. 84/2018.

Žádali jsme Vás

1. o kopii žádosti pana Petra Růžičky včetně všech příloh doručených ÚMČ v dané véci
2. o kopii přílohy č. 1 a přílohy č. 2 citovaných v usnesení rady č 84/ 2018 a rovněž o
kopie všech materiálů na jejichž základě Rada přijala usnesení č. 84/2018
3. 0 kopie všech podkladů, které jsoi ÚMČ Praha Libuš k dispozici (zejména pak všechna
usnesení, vyjádření, závazná stanoviska správních orgánů, územně plánovací
podklady, event. právní analýzy apod.) ve vztahu k pozemkům, jež jsou daným
záměrem (zejména ve vztahu k dopravní obslužnosti) dotčeny a které má MČ Praha
Libuš ve své svěřené správě.
Vaše odpověd'neodpovídá žádosti o informaci, konkrétně postrádáme kopii žádosti pana
Petra Růžičky, jak bylo požadováno.
Příloha označená 587310557_4_U_84_2018_zadost_Ruzicka_napojeni_8_RD__K_VrtiIce
NENÍ kopií žádosti pana Růžičky. Usnesení rady, které nám bylo doručeno nebylo
požadováno, je veřejně dostupné a v žádosti z něj dokonce bylo citováno. V odpovědi je
bezpředmětné.
Žádáme Vás proto opakovaně o odpověď, resp. o doplnění odpovědi na naši žádost o
informaci podle Z 106/1999 ze dne 12. 6. 2018.
Odpovéd’ zašlete v zákonné lhůtě (tj. obratem) elektronicky do naší datové schránky

Děkujeme.
S pozdravem
Mgr. Daniela Partlová, _

předsedkyně Sdružení pro životní prostředí Stromy, z.s., IČO: 69345902
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142 00 Praha 4 - Libuš
Vážená paní
Mgr. Daniela Partlová

Sdružení pro životní prostředí Stromy z.s.
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Váš dopis zn. ze dne

Naše č.j.
1784/2018

Vyřizuje
p. Sochůrek

Praha-Libuš
1 1. července 2018

Věc: Kopie podkladů

Vážená paní magistro,
dovoluji si Vám odpovědět na Váš dopis ze dne 29. června 2018, vedený na ÚMČ Praha-Libuš pod
číslem jednacím 1784/2018 týkající se zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím urgence — usnesení RMČ č. 84/2018 ze dne 18.4.2018.
V dopise ze dne 26.6.2018 Vám byly zaslány všechny dostupné materiály k projednávanému usnesení.

S pozdravem
Ing Jindřich Sochůrek
tajemník
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