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

_ p. Sochůrek 12. listopadu 2018

, Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 

Vážená paní magistra,

dovoluji si Vám odpovědět na Váš upřesňující dopis ze dne 1. listopadu 2018, vedený na ÚMČ Praha-

Libuš pod číslem jednacím 2888/2018 týkající se informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím ze dne 8. října 2018 vedený pod č.j, 2615/2018.

Z důvodů, že Vaše žádost na poskytnutí informace se dotýká velkého množství dokladů ve velkém

časovém rozmezí, bude zapotřebí k jejímu zpracování větší množství času, než ukládá výše citovaný

zákon. Na informaci bude zodpovězeno ve lhůtě 30-ti až 60-ti dní a bude zpoplatněna v souladu se

Směmicí č. 1/2015 poskytování informací dle zákonac 106/1999 Sb. ze dne 11. 8. 2015. S ohledem na

rozsah, časovou osu a i vzhledem ktomu, že Vámi požadovaná Rozhodnutí nevydávala MČ Praha-

Libuš, nelze jednoznačně garantovat, že ÚMČ Praha-Libuš má všechnyVámi požadované informace a

dokumenty k dispozici, S jistotou jsou k dispozici na odboru výstavby ÚMČ Prahy 12. Děkuji Vám za

Vaše pochopení.
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Upřesnění (oprava) žádosti o informaci podle 106/1999 Sb.

Vážení,

sodkazem na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím jsem se na Vás

obrátila sžádostí o informaci Jaká územní rozhodnutí, stavební povolení, usnesení rady,

smlouvy a dohody byly vydány a uzavřeny ve vztahu ke stavbě Písnické rezidence Vrtilka a

kdogravní obslužnosti vul. K Vrtilce (pouze vúseku od ul. Nová Lada po ul. Libušská)

Rozsah: 2008 — došud a konkrétnějsem žádala 0 kopie specifikované v bodě 1. - 10

Ve Vaší odpovědi z 1.11. 2018 mne informujete, že ulici Nová Lada nelze dohledat a prosíte

o upřesnění daného úseku.

Děkuji Vám pěkně za upozornění. Ano, jde o zjevnou technickou chybu v textu žádosti.

Opravuii, správný název ulice [e VELKÁ LADA. Omlouvám se.

Žádám Vás o laskavé vyřízení žádosti o informaci dle ian vedené pod č.j. 2797/2018 a

odpověd'v rozsahu původního dotazu, tj. včetně bodů 1. — 10:

Jaká územní rozhodnutí, stavební povolení, usnesení rady, smlouvy a dohody byly vydány a

uzavřeny ve vztahu ke stavbě Písnické rezidence Vrtilka a k dopravní_obslužnosti v ul.

K Vrtilce (pouze v úseku od křižovatky ul. Velká Lada/ K Vrtilce po křižovatku

K Vrtilce/Libušská) Rozsah: 2008 — dosud

Odpověď na tuto žádost o informaci zašlete laskavě pouze elektronicky do naší datové

schránky.

Za vyřízení žádosti Vám předem děkujeme.

S pozdravem

 


