Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

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

Vážená paní

SZ P10-038759/2015
Radová/316
24. 4. 2015

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 majetkoprávní obdržel dne 13. 4. 2015
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí následujících informací:
1) doložení vynaložených nákladů na tisk, distribuci a zpracování „Dotazníku pro nájemce bytů m.
č. Praha 10“, Vaší zn. P10-032159/2013
2) doložení vynaložených nákladů na tisk a distribuci dopisu ze začátku září 2014 (bez Vaší zn.,
podepsán Ing. Vinš), jako poděkování za aktivní účast ankety – Plán údržby.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Na Vaši žádost v bodě 1 a 2 odpovídáme pouze na část týkající se nákladů na tisk. Náklady na tisk
„Dotazníků pro nájemce bytů m. č. Praha 10“ činily 600,- Kč bez DPH (726,- Kč s DPH). Náklady na
tisk děkovného dopisu činily 120,- Kč bez DPH (145,20 Kč s DPH).
Informaci o nákladech na distribuci není možné poskytnout, neboť MČ Praha 10 touto informací
nedisponuje. V této části Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám
bylo souběžně zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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