Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-106097/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 8. 10. 2018
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 25. 9. 2018 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,
žádám tímto o poskytnutí zadání pro dodavatele a výsupů od dodavatele k objednávce OŽD/1197/2018
včetně jejího dodatku, tedy o zadání a výstup/výstupy - odborného posouzení oblasti údržby veřejné zeleně a
úklidu chodníků.
Žádám o zaslání dokumentů v elektronické formě na emailovou adresu:
Dne 24.9.2018 jsem, po jednání výboru životního prostředí, žádal o tyto informace osobně Bc. Martina
Pecánka, tato moje žádost byla bohužel odmítnuta. Pevně věřím, že odeslání několika souborů elektronickou
poštou bude dle zákona 106/1999 Sb. provedeno v souladu se zákonem a tedy bez zbytečného prodlení, ke
kterému stále častěji ze strany ÚMČ dochazí.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě textu a příloh k tomuto přípisu.
Zadání pro zpracování odborného stanoviska bylo posoudit stávající nabídku služeb v oblasti údržby zeleně a
chodníků s novou cenovou nabídkou služeb. Dodatek k tomuto posouzení rozšířil zpracování o uvedení
tržních cen. Výstupy tvoří přílohu k tomuto přípisu.
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
„podepsáno elektronicky“

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

