
Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 13/2580,

158 00 Praha 5

stavební úřad

osoba povinná

 

V Praze dne 13.4.2017

 

elektronickým podpisem

 

Žádost o informaci podle zák. č. 106/199 Sb.

Žádám osobu povinnou o poskytnutí informace podle zák. č. 106/199 Sb. a
zaslání na emailovou adresu žadatele o informaci listiny : územní rozhodnutí
č.j. OUR 4509/06/Hák a dále stavební povolení č.j. P13 - 16227/2008 a č.j.
05310/2014 a č.j. VYS 05170/2016  vždy s vyznačením právní moci, které vydal
stavební úřad Praha 13. Žadatel je Spolek občanských sdružení Jihozápadního
Města, z.s. se sídlem 

 

 

S pozdravem

 

jednatel

 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s.

 

 



From: Strejčková Gabriela Mgr. (P13) 
Sent: Friday, April 21, 2017 9:55 AM
To: 
Subject: informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

V příloze zasílám informace, které jste požadoval ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. 

Jakákoliv komunikace uvedená v této zprávě, je určena pouze zamýšleným příjemcům. Z této emailové 
zprávy nevzniká osobě/osobám,  jejichž jménem byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti 
s uvedeným předmětem zprávy. Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani nabídkou k uzavření 
jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu či protinávrhem na jeho změnu, doplnění, pokud 
tak  ve  zprávě  nebo  jejích  přílohách  není  výslovně  uvedeno.  Odesílatel  výslovně  trvá  na  uzavření  
jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré smluvní vztahy odesílatele, včetně 
jejich  změn,  musí  být  uzavřeny písemně s  podpisy  všech účastníků  resp.  jejich  statutárních orgánů 
(popřípadě jejich zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. Jakákoliv jiná forma uzavření  
smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se výslovně vylučuje. Podmínkou přijetí nabídky, resp. 
uzavření smlouvy je shoda na celém jejím obsahu a schválení smlouvy Radou, příp. Zastupitelstvem MČ 
Praha 13 v souladu se zák.č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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