
Vážená paní, vážený pane,
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_ x __ ___—_,

 

„J. ??. „ ! !“M
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím Vás tímto “žádá'fňb“———

poskytnutí následujících informací:

Existuje ve Vaší městské části nějaký dotační či grantový program sloužící k podpoře oprav bytového

fondu určený pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek?

Plánuje Vaše městská část nějaký dotační či grantový program sloužící k opravám bytového fondu

určený pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v následující době (v příštím roce nebo

jiném období)?

Předem Vám děkuji.

S pozdravem Monika Marková





_
—

°d= Monika MarkováF
Odesláno: pondělí 10. září 2 :

Komu:

Předmět: RE: Zádost o informace

 

Dobrý den,

níže zasílám doplnění:

žadatel: Mgr. Ladislav Drha, advokát

sídlo: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha

IČO: 04437403

doručovací adresa: k rukám Moniky Markové, asistentky —_

Snad je to takto už v pořádku. Děkuji za vyřízení.

S pozdravem,

Monika Marková

právní asistentka

Václavské náměstí 802/56

110 00 Praha

kancelář:

kancelář:

email

web:

  

  

  

D LADISLAV DRHA
ADVOKATNi KANCELÁŘ

From:_

Sent: Monday, September 10, 2018 9:01 AM

To: Monika Marková

Subject: RE: Žádost o informace

Paní Marková,

Vaše žádost podaná dne 6. 9. 2018 nesplňuje náležitosti tohoto podání.

viz.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí infomace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí

informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede V žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu

místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování,

liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo

osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též

elektronická adresa.
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(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny

povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou

zveřejněny, postačí podání najakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li

elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto

zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost

doplnil; nevyhoví-li žadatel te'to výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována

příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li

žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou

skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne

přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží V této lhůtě žadateli

konečnou licenční nabídku.

(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze

závažných důvodů, nejvýše však o deset dni. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny

vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi

dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před

uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

S pozdravem

 

pověřená vedením Odboru kancelář starosty Ú MČ Praha-Libuš

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Tel: +420 261 711 380

e-mail: mc.libus raha-Iibus.cz

 

From: Monika Marková [

Sent: Thursday, September 6, 2018 5:46 PM

To: mc.|ibusgčlpraha-Iibus.cz

Subject: Zádost o informace

Vážená paní, vážený pane,

v příloze Vám posílám žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Předem děkuji.

S pozdravem,

Monika Marková

právní asistentka

Václavské náměstí 802/56

110 00 Praha

kancelář:

kancelář:

email=—

web: www.ak-drha.cz

D LAmsLAv DRHA
ADVOKATNI KANCELM





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Ladislav Drha

advokátní kancelář

Monika Marková

Václavské náměstí 802/56

110 00 Praha 1

|_ _|

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

2350/2018 p. Sochůrek 11. září 2018

Věc: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím

Vážená paní,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 6.9.2018, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.j.

2350/2018, týkající se existence dotačního či grantového programu sloužící k podpoře oprav bytového

fondu pro bytová družstva a společenství vlastníků. Městská část Praha-Libuš žádný takový program

nemá.

Spozdravem mm MĚSTSKÉ QÁSTI
- LlBUS

“$$$“00 Praha 4

rv—f'ríírf'fj

Ing Jindřich Sochůřekx

tajemník

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

ČS Praha 4 244 471 884 taj emnik@praha—libus.cz

č.vu. 2000691349/0800 mc.libus@praha—libus.cz

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

DIČ: czooz31142




