Úřad městské části Praha 10
odbor kontroly a komunikace

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-034528/2016
Kosmel/514
6.4.2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
31.3.2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
,,Dobrý den,
na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí
informací k následujícímu tématu.
Dne 31. 3. 2016 bylo spatřeno nákladní auto s poznávací značkou
na Smíchově podél vody,
jak odváží na nákladním prostoru ledabyle přivázané umělecké dílo vyfocené níže na fotce. Na základě
uskutečněného poznání by mě zajímalo:
Zda se socha nacházela ve vaší městské části.
Pokud je odpověď ano, pak by mě zajímalo:
a) Co zamýšlí vedení radnice s jejím dalším osudem.
b) Kdo je autorem sochy.
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Odpověď mi stačí zaslat emailem na níže uvedenou
emailovou adresu“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
K Vašemu dotazu uvádíme, že se předmětné dílo (viz fotografie) nenacházelo a současně ani
nenachází na území městské části Praha 10. Zároveň pak není evidováno v majetku městské části
Praha 10. Vzhledem k této informaci a v souladu s formulací Vaší žádosti na otázky uvedené pod
bodem a) a b) z logiky věci již neodpovídáme.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Mgr. Tomáš Kosmel
pověřený vedením odboru kontroly a komunikace

,,otisk razítka“

,,podepsáno elektronicky“

Příloha: fotografie sochy, viz žádost o informace

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

Příloha

