
Žádost o poskytnutí informace ' r, «
 

(dle z. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdcxsuh předpisů)

 

Zadatel (jméno a přijmení, uprávnické

osobv obchodní íméno)

Vlasta Janoušková

  

Datum narození (fyzická osoba)

Identifikační číslo (právnická osoba)
 

Adresa místa trvalého pobytu (není li

přihlášen k trvalému pobytu adresa bydliště,

nebo adresu pro doručování, liší-li se od

adresv místa trvalého pobvtu, nebo bvdlištč )
 

Sídlo ( právnická osoba uvede adresu sídla a

adresu pro doručování, liší-li se od adresy

sídla)  
 

Požadovaná informace (charakteristika) :
 

V březnu t.r. byli dva obvodní lékaři MUDr. Vokálková a MUDr. Šafránek

přestěhování z Libuše, ul. Mílová až do Braníka. Vzhledem k tomu, že docházková

vzdálenost k obvodnímu lékařiJe pro nás starší obyvatele dost problematická (zvlášťv

této době) žádám MČ zda-li by se nenašel na území Libušeci Písnice vhodný objekt k

pronájmu pro tyto lékaře. Za odpověď předem deku11 Janoušková
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Způsob vyzvednutí infomace ( nznačte kroužkem zvolení- způsob)
 

a ) zaslat na adresu:
 

b) jiný 7působ (g-mallem,faxem uvést č. 7axu, nebo E—maíl
  
 

Pozn:

ccccccccccccccccccccccccc

 

Pokud žádost nebude obsahovat požadované údaje o žadateli (§ 14 odst. 5 zákona č.

106/1999 Sb.) bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádostí vyzván, aby žádost

doplnil. Nevyhovi—li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost bude

odložena.

Vpřípadě, že je žádost nesrážumitelná, není Zřejmě, jaká informace je požadována, nebo

je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádost

vyzváni, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení

výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Vážená paní

Vlasta Janoušková

; _|

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

1070/2021 p. Sochůrek 15. 4. 2021

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

Vážená paní,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 31. 3. 2021, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.

j. 1070/2021, týkající se zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím. Městská část Praha-Libuš nemá k dispozici žádné Volné nebytové prostory, které by

mohla obvodním lékařům nabídnout.

S pozdravem

Ing Jindřich SocIure!

tajemník

Bankovní spojení:

Cs Praha 4

č.ú. 2000691349/0800

IČO: 00231142

DIČ: C200231142


