Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Vážená paní

P10-112197/2013
683
23.10.2013

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) a zveřejnění poskytnuté informace podle § 5
odst. 3 InfZ
Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 13.10.2013 Vaši žádost podle InfZ o poskytnutí
veškerých smluv (vč. případných příloh a dodatků) uzavřených od 1.1.2012 a smluv, které byly uzavřeny před
tímto datem, ale stále platí, s těmito společnostmi:
PRAHA 10 - Majetková a.s.,
PRAHA 10 - Rekreace a.s.,
PRAHA 10 - Development, a.s.,
PRAHA 10 - Služby, a.s.,
PRAHA 10 - Zdraví, a.s.,
PRAHA 10 - Stravování a.s.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě: na
technickém nosiči dat (CD) zasílaného poštou na adresu Vašeho trvalého pobytu.
V předmětné žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky na mail: foi+request-6110608854d@infoprovsechny.cz. V této souvislosti Vám sdělujeme, že požadované informace nelze vhledem
k jejich obsáhlosti zaslat e-mailem, jak bylo Vámi požadováno. Povinný subjekt se od Vašeho požadavku
odchýlil z důvodu, že by pro něj takovýto úkon představoval nepřiměřenou zátěž. Pro upřesnění uvádíme, že se
jedná o poskytnutí 91 kusů smluv a dodatků.
Vzhledem k obsáhlosti poskytované dokumentace obsahující požadované informace, zveřejní povinný subjekt
podle § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci s tím, že předmětné listiny jsou k dispozici na odboru
majetkoprávním, kancelář č. 114 budova A Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10.
S pozdravem
Mgr. David Ekstein
vedoucí odboru majetkoprávního
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

QF 42-02-02/13

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

tel.: +420 267093683
fax: +420 267093636
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

