Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

foi+request-6281d9724a31@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-006991/2017
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 18. 1. 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 životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel
dne 16. 1. 2017 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:
Vážená paní, vážený pane,
laskavě žádáme o poskytnutí následujících smluv o výpůjčce čtyřkolek společnosti ROSSY, s.r.o. včetně všech
případných příloh a dodatků:
1)
smlouvu o výpůjčce zmiňovanou v Dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. 2005/OŽP/1309 o údržbě
veřejné zeleně a úklidu chodníků na území městské části Praha 10 - oblast Vršovice, která byla dle čl. III odst.
1 tohoto Dodatku uzavřena s tímto Dodatkem současně;
2)
smlouvu o výpůjčce zmiňovanou v Dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. 2005/OŽP/1310 o údržbě
veřejné zeleně a úklidu chodníků na území městské části Praha 10 - oblast Malešice, která byla dle čl. III odst.
1 tohoto Dodatku uzavřena s tímto Dodatkem současně;
3)
smlouvu o výpůjčce zmiňovanou v Dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č. 2005/OŽP/1311 o údržbě
veřejné zeleně a úklidu chodníků na území městské části Praha 10 - oblast Záběhlice, která byla dle čl. III odst.
1 tohoto Dodatku uzavřena s tímto Dodatkem současně.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou přílohy.
Ačkoli je žádost členěna na tři odstavce podle třech různých mandátních smluv, všechny se týkají pouze jediné
smlouvy o výpůjčce, na kterou odkazují a která je poskytována.
Zároveň Vás informujeme o skutečnosti, že ve věci bylo z důvodu neposkytnutí osobních údajů fyzické osoby
(v souladu s ustanovením § 8a InfZ) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám souběžně
zasíláme do Vaší datové schránky.

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

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

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

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

