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Vě c: Postoupení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné m 
přístupu k informacím, ve zně ní pozdě jších pře dpisů 

 
Vážení, 

 

 
odbor školství a mládeže MHMP dne 14.6.2017 obdržel elektronickou žádost podle zákona č. 
106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„InfZ“) týkající se projektu Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu, reg. číslo 
CZ.07.4.670.00.015_004000009 financovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu 
Praha, Prioritní osa 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti žadatele společnosti 
JEREMI, s.r.o., IČO  267  46 158,  se  sídlem  Jeremiášova  2581/2, Stodůlky, 155 00 Praha  5 
(v zastoupení KLB LEGAL na základě plné moci). V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. 
c) InfZ uvádíme, že požadované informace se nevztahují k působnosti MHMP s tím, že žádost 
bude odložena (sdělení o odložení žádosti bude zasláno žadateli s tím, že žadatel byl nadto 
telefonicky informován, že žádost bude i přes tyto skutečnosti postoupena orgánu, do jehož 
působnosti žádost spadá). 

 
S ohledem na výše uvedené Vám žádost postupujeme k vyřízení, neboť  bylo  telefonicky 
ověřeno, že tato je v působnosti Úřadu městské části Praha 13. 

 

 
S pozdravem 

 
 
 
 

Mgr. Lenka Němcová 
ředitelka odboru školství a mládeže MHMP 
(podepsáno elek tronick y) 

 
 

Přílohy: dle textu 
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Magistrát hlavního města Prahy 

Jungmannova 35/29 

110 00 Praha 1, Nové Město 

 

ID datové schránky: 48ia97h 

Datovou schránkou 

V Praze dne 14. 6. 2017 

 

Věc:  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů  

Dobrý den, 

v zastoupení společnosti JEREMI, s.r.o., IČ 267 46 158, se sídlem Jeremiášova 2581/2, Stodůlky, 155 00 Praha 

5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91120, zastoupenou 

jednatelem  (dále jen " JEREMI, s.r.o.") si Vás tímto dovoluji vyzvat k 

poskytnutí informací týkajících se projektu Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu, reg. 

číslo CZ.07.4.670.00.015_004000009 (dále jen „Projekt“)  financovaného v rámci Operačního programu Praha 

– pól růstu Praha, Prioritní osa 4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. 

 S odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů Vás tímto zdvořile vyzýváme k zpřístupnění a poskytnutí kopií kompletní projektové 

dokumentace a jiných podkladů k Projektu, kterou má Magistrát hlavního města Prahy k dispozici, a to v 

zákonné lhůtě 15 dnů od doručení této žádosti. Zároveň doplňuji, že preferovaným způsobem předání shora 

požadovaných informací je jejich předání na nosičích CD, případně jiným způsobem umožňujícím elektronický 

přenos.  

 

Děkuji a jsem s pozdravem, 

 

Za JEREMI, s.r.o. 

  

 

 

Přílohy:  plná moc  
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