
 

Útvar řízení rizika podvodu, AML a IB 
Tým detekce a vyšetřování podvodů                
Na Pankráci 1720/123, 140 21  Praha 4                                                   
                                          

 
Úřad městské části Praha 13  
Sluneční náměstí  2580/13 
158 00 Praha 5 - Stodůlky 
 

 

Naše zn.:  ÚŘRP- 083/2016-DAB                                                             V Praze dne 18.11. 2016 

                                    

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
Na základě notářsky ověřené plné moci paní: 
  

 
  

 
si Vás tímto dovoluji požádat na základě z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 
zaslání informace, zda proti výše jmenované neprobíhá u Vašeho úřadu přestupkové řízení proti 
občanskému soužití.  
 
Požadovanou informaci, prosím, zašlete v případě písemného vyhotovení na adresu Česká pojišťovna 
a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Útvar řízení rizika podvodu, AML a interní bezpečnosti, 
nebo v případě datové zprávy na ID v93dkf5, kdy jako příjemce uveďte značku ÚVIB.  
        
 
Děkuji za kladné vyřízení žádosti a jsem s  pozdravem 

 
 
                                                              
 
 
                                                                                          Daniela Balajková        

  Česká pojišťovna a.s. 
 

Počet listů celkem: 1 
 
Přílohy:  ověřená plná moc  







 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor občansko - správní 

 
 
 
 
 
 
 

Česká pojišťovna a.s. 
Na Pankráci 1720/123 
140 21 PRAHA 4 
zasláno datovou zprávou 
ID v93dkf5 

 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
ÚŘRP-083/2016-DAB P13-58339/2016 Ing.Petříková/317 6.12.2016 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přestupkového 
řízení proti občanskému soužití. 

 
Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor občansko-správní obdržel dne 
21.11.2016 Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací ve znění: 

 
„ Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto 
dovolujeme požádat o zaslání informace, zda proti  

 neprobíhá u Vašeho úřadu 
přestupkové řízení proti občanskému soužití “ 

 
V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů Vám tímto sdělujeme, že , 

 nemá záznam ve zdejším 
rejstříku přestupků. 

 
 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
 

Mgr. Jana Dvořáková 
vedoucí odboru občansko-správního 

„otisk razítka“ „podepsáno elektronicky“ 
 
 
 
 
 

Sídlo: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5                                                                     TELEFON: Ústředna  235 011 111, 235 012 111 
IČO: 00241687 DIČ:CZ00241687 
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