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Městská část Praha — Libuš

Úřad městské části

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha — Libuš

Praha — Písnice 23.7.2018

Věc: Žádost o poskytnutí infomace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších změn.

V minulých dnech se stala havárie bioplynky v Hodkovicích, patřící společnosti Agro Jesenice u

Prahy. K vůli této havárii se uskutečnil Výjezd (zásah) SDH Písniče a SDH z Libuše, kteří

likvidovali předmětnou havárii. Dobrovolní hasiči prováděli se svojí technikou provzdušňovám'

rybníku obecňák v Písnici, což určitě stálo nemalé finanční náklady z rozpočtu městské části. Dle

našeho názoru, by měl veškeré náklady, včetně úkonů, které prováděli dobrovolní hasiči, uhradit

subjekt, který způsobil havárii.

Spolek OBČANÚ PÍSNICE požaduje poskytnout informaci:

a) Kolik finančních prostředků stáli oba výjezdy dobrovolných hasičů?

b) Z jaké kapitoly byly tyto výjezdy hrazeny, zda z kapitoly 07 — bezpečnost a pořádek,

nebo jiné kapitoly rozpočtu městské části Praha — Libuš?

 

Mir av Stajner

Předseda Spolku

 

IČ: 04286570

Spolekje zapsán v spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle L, vložka č. 62919,



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ ,"

Úřad městské části Praha-Libuš : ]

Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník \\

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Spolek občanů Písnice

Vážený pan předseda

Miroslav Štajner

K Vrtilce 504/30

142 00 Praha 4 - Pisnice
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Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

1961/2018 p. .Sochůrek 30. července 2018

Věc: Žádost o msflnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vám zaslat opovčď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákonač. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou na ÚMČ Praha—Libuš dne

23.7.2018, vedenou pod č..J 1961/20018, týkající se výše nákladů jednotek SDH Libuš a SDH Pisnice

při likvidaci havárie bioplynové stanice v Hodkovicích, patřící společnosti Agro Jesenice a.s.

Výše vyčíslených nákladů oběma veliteli jednotek je celkem 150 l benzinu a 170 1 nafty, celkem 10.

600,- Kč.

Pan starosta vtomto smyslu jednal se zástupci společnosti Agro Jesenice a.s. o úhradě nezbytných

vynaložených nákladů. Dne 27. 7. 2018 odeslal p. starosta oficiální žádost na společnost Agro Jesenice

a.s. na úhradu finanční částky 10.000,- Kč.

S pozdravem

Ing Jindřich$0M

tajemník

ŘAo MĚSTSKÉ ČÁSTl

LIBUŠ

UbuEBEAAsgfiAZ 00 Praha 4

Bankovní spojení: tel: 261 711 380 www.praha-libus.cz

Cs Praha 4 244 471 884 tajemnik@praha-libus.cz

č.1'1— mc.]ibus@praha-libus.cz

IČO: 00231142 fax: 241 727 864 pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha4

DIČ: c200231142


