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Praha, dne 11. ledna 2023

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

pozděj ších předpisů (dále jen „Ian“)

Tímto žádám výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle InÍZ, o poskytnutí informace, v jakých

správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo V jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším úřadem

anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis.zn.; č..;j identifikace věci apod.) V rámci

samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná společnost

Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, U Obecního dvora 799,110 00 Staré Město. Za vyhovění žádosti

předem děkuji

Dále si dovoluji tímto požádat výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle Ian, o poskytnutí informace,

V jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo V jiných obdobných věcech a agendách vedených Vaším

úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spiszn.,č..;j identifikace věci apod) V

rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná pan

MIROSLAV ŠAJTAR_

“avyhovění žádosti předem děkuji.

Informace prosím zašlete:

Magda Chytráčková   



MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS

Úřad městské části Praha-Libuš . ]

Libušská 35 \

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ

 

Va'š dopis značka/ze dne Naše č. j. Vyřizuje Praha

168/2023 p. Sochůrek 16. 1.2023

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím

Na základě Vaší žádosti, doručené dne 12. 1. 2023 Úřadu městské části Praha-Libuš, vedená pod č. j. 168/2023,

o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, Vám sdělujeme:

1. Tímto žádám Výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle InÍZ, o poskytnutí informace,

v jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách

vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis.zn.; č.j.;

identifikace věci apod.) vrámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník,

žadatel nebo osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, U Obecního

dvora 799, 110 00 Staré Město. — nevystupuje v žádných správních řízeních

2. Dále si dovoluji tímto požádat výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle Ian, o poskytnutí

informace, Vjakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a

agendách vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581,

(spis.zn.; č.j.; identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako

účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná pan MIROSLAV ŠAJTAR,—

__- nevystllpllje Vžádnýdl správníeh

řízeních
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