
Vážení,

obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Žádám Vás o poskytnutí následujících informací:

 1.  Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb 

 2.  Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb 
 

 3.  Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností 

 4.  Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.

Rovněž jsem Vás zdvořile chtěl požádat, zda požadované zvládnete poskytnout do 16. 1. 2019, neboť 
požadované informace jsou potřeba k jednání nařizenému na 17. 1. 2019.

Požadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podání učiněno, tedy 
. Uvedená e-mailová adresa je uzpůsobena pro příjem 

podání v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je 
vyhrazena pro příjem podání od orgánů státní správy.

Děkuji,

V Praze dne 3. 1. 2019,



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 
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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor tisku a informací obdržel dne 
3. 1. 2019 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí informací, zda 
MČ Praha 13 v minulosti využila nebo plánovala využít služeb 

 
 Dále požadujete sdělení informace, zda MČ Praha 13 disponuje jakoukoli smlouvou 

 ve výše uvedené věci. V posledním 
odstavci žádosti se domáháte sdělení počtu obyvatel Prahy 13 k 31. 12. 2018. 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme v 
následujícím znění: 
MČ Praha 13 v minulosti nespolupracovala  

K informaci o počtu obyvatel sdělujeme, že Vámi požadovaná data k 31. 12. 2018 zatím 
nejsou známa. Dle Českého statistického úřadu je k 31. 12. 2017 hlášeno k trvalému pobytu 
v MČ Praha 13 celkem 52 872 osob. 

 
 

Podle ustanovení §5 odst. 3 InfZ bude poskytnuta informace zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce Městské části Praha 13. 

 
S pozdravem, Mgr. Eva Libigerová, odd. tisku a informací 

 
 
 
 
 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: epodatelna@p13.mepnet.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 235 011 111 ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

mailto:epodatelna@p13.mepnet.cz
http://www.praha13.cz/

	01-2019 1_Redigován
	Lokální disk
	C:\Users\NovotnyD\AppData\Local\Temp\BODY-19.txt


	01-2019 2_Redigováno



