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Zádost o informace

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás tímto, jakožto

povinný orgán, žádám o poskytnutí údaje, kolik čestných občanství městské části a cen městské části dle
zákonné úpravy (ve smyslu Š 10 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů a předcházející právní úpravy) Vaše městská část udělila V jednotlivých letech od roku 1993 až do

současnosti (v případě, že Vaše MČ vznikla později, tak od data vzniku Vaší městské části). Zároveň Vás

žádám o poskytnutí informace, zdali pro udělování česmých občanství má Vaše MČ speciálně upravena
pravidla (případně bych chtěl požádat o jejich zaslání), nebo postupujete podle obecné zákonné úpravy.

Předem děkuji za vyhovění žádosti.

V Řevnicích 25. listopadu 2021

Petr Chvátal
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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném Qi‘istupu k informacím

Vážený pane,

dovoluji si reagovat na Vaší žádost ze dne 25.11.2021 vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.j.
3403/2021 týkající se udělení četných občanství. Městská část Praha-Libuš neudělila od roku 1993
žádné četné občanství a nemá stanovena žádná speciální pravidla pro jejich udělení.

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek
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