
Žádost o poskytnutí informace 
(dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 

 
                                          
Žadatel ……………………………………………………………………………………. 
                          (jméno, příjmení, titul, u právnické osoby obchodní jméno) 
 
Datum narození:               
                                            
Adresa/sídlo……………………………………………………………………………….. 
 
Ž                                                                      

                   
 
Požadovaná informace (charakteristika)                                                                       
Má Městská část Praha 13   Informační středisko a kulturní centrum 
Kolik má Městská část Praha 13   takových to Informačních středisek a kulturních 
center 
Kolik má Městská část Praha 13   Kin Cinema City  
Má Městská část Praha 13   zpracovaný seznam názvů Kin Cinema City 
Kolik má Městská část Praha 13   Welness plaveckých center 
Má Městská část Praha 13   zpracovaný seznam názvů provozovatelů Welness 
plaveckých center 
Způsob poskytnutí  informace (vyznačte zvolený způsob) 
 

a) zaslat  na adresu……………………………………………………………………… 
b) jiný způsob (e-mailem, faxem,      

telefonicky)………………………datovou schránkou.............……………………… 
c) k osobnímu vyzvednutí v budově ÚMČ dle pokynu zpracovatele 

 
 
20. června 2020                                                                             

                                                      ………………………………. 
                datum                                                                                              podpis 
Žádost za Úřad města přijal : 
 
…................................................................................................................................................... 
datum, jméno a příjmení pracovníka, jeho funkce, odbor Úřadu                    podpis 
 
Převzal……………………………………..               Datum…………………………………... 
 
Určeno ke zpracování………………………………… 
 
Převzato zpracovatelem………………………………. 
Pozn.: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost 
formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě,  že   ji   neupřesní  
do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím zamítnutí. 
Žadatel může být v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude  
požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti. 



 
 

Městská část Praha 13  
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
 

20. 6. 2020 
P13-27598/2020 
P13-27599/2020 

 
Králová/ 217 

 
29. 6. 2020 

 

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, oddělení tisku a informací obdrželo 
dne 20. 6. 2020 Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se 
domáháte poskytnutí níže uvedených informací.  Vaše žádosti evidujeme pod čísly P13-
27598 a P13- 27599. Tímto dopisem odpovídáme na obě Vaše žádosti. 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme formou 
odpovědí na Vaše dotazy: 

 
 

Má ÚMČ Praha 13 informační středisko a kulturní centrum? 
 

Na území MČ Praha 13 není informační středisko. 
 

Kulturním centrem je KD Mlejn, z.ú., Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. 
 

Kolik má ÚMČ Praha 13 takovýchto informačních středisek a kulturních center? 
 

Informační středisko na území MČ Praha 13 nemáme žádné. 

Kulturní centrum máme jedno. 

Kolik má ÚMČ Praha 13 kin Cinema City? 
 

Na území MČ Praha 13 není žádné kino Cinema City. 
 
 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 epodatelna@praha13.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 
 
 

 

 

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


 
 
 
 

Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

Má ÚMČ Praha 13 zpracovaný seznam názvů kin Cinema City? 
 

ÚMČ Praha 13 nemá zpracován seznam kin Cinema City. 
 

Kolik má ÚMČ Praha 13 welness plaveckých center? 
 

Na území MČ Praha 13 nemáme žádná welness plavecká centra. 
 

Má  ÚMČ  Praha  13  zpracovaný  seznam  názvů  provozovatelů  welness  plaveckých 
center? 

 
UMČ Praha 13 nemá zpracován seznam názvů provozovatelů welness plaveckých 
center. 

 
Kolik má ÚMČ Praha 13 památek UNESCO a má zpracovaný seznam těchto památek? 

 
Na území MČ Praha 13 není evidována žádná památka UNESCO a z tohoto důvodu 
nemáme zpracován seznam těchto památek UNESCO. 

 
 

• Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 
13. 

 
 
 
 

Michala Králová 
vedoucí oddělení tisku a informací 
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