Městská
část
Praha 10

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-061031/2017
Vyřizuje linka: Böhmová/267 093 464
V Praze dne: 13.6.2017

elektronicky na e-mail:

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 ekonomický obdržel dne 5.6.2017 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:
„Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám
o dodání kopie podaného podnětu nelegálního provozování hazardu v Malešicích, Praha 10 (viz
tisková zpráva http://praha 10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/articleid//1577/
praha-10-bojuje-s-nelegalnim-hazardem.aspx), na základě něhož byl proveden zátah Celní správy ČR.
A dále Vás žádám o další komunikaci s Celní správou ČR ve věci hazardu MČ Praha 10, a to
od 1.1.2017.
Odpovědi žádám o zaslání výhradně elektronickou formou, nikoli prostřednictvím listinné pošty,
na e mailovou adresu:
.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
zasláním elektronicky na e-mail:
Příloha č. 1
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu č. j. P10-047494/2017 Oznámení o nepovolených hazardních
hrách ze dne 3.5.2017, odeslané Úřadem městské části Praha 10 na adresu Celní úřad pro hlavní
město Praha a na Ministerstvo financí -Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: 19-2000733369/0800

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

Tel.: +420 267 093 464
Fax: +420 267 093 247
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

2
Příloha č. 2
Druhá příloha obsahuje Sdělení výsledku kontroly, kterou obdržel Úřad městské části Praha 10
od Celního úřadu pro hlavní město Prahu dne 19.5.2017 pod č. j. P10-054618/2017.

Přikládáme další korespondenci, která proběhla v roce 2017:
Příloha č. 3
Pod č. j. P10-131012/2016 byl doručen dne 13.12.2016 Úřadu městské části Praha 10 dopis Celního
úřadu pro hlavní město Praha - Sdělení a žádost o součinnost.
Příloha č. 4
č. j. P10-005840/2017 odpověď ze dne 16.1.2017 adresovaný Celnímu úřadu pro hlavní město Praha
na dopis, vedený pod č. j. P10-131012/2016.

Veškerá korespondence proběhla datovými schránkami.
Žádná další korespondence mezi Úřadem městské části Praha 10 a Celním úřadem pro hlavní město
Prahu se v roce 2017 již neuskutečnila.

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

Ing. Mária Gombíková
vedoucí odboru ekonomického
Úřad MČ Praha 10
elektronicky podepsáno

otisk
úředního razítka

Příloha:
1.) č. j. P10-047494/2017 Oznámení o nepovolených hazardních hrách ze dne 3.5.2017
2.) č. j. P10-054618/2017 Sdělení výsledku kontroly
3.) č. j. P10-131012/2016 Sdělení a žádost o součinnost
4.) č. j. P10-005840/2017 Odpověď Celnímu úřadu

