Úřad městské části Praha 10
Odbor živnostenský

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

Arev Group s.r.o.IČ 28437900
Domažlická 1256/1
Praha 3
ID DS 86fcemg
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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 živnostenský obdržel dne 25.10. 2019 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:
„Žádám Vás o zaslání přehledu všech pravomocných vykonatelných rozhodnutí proti subjektu Arev
Group s.r.o., IČO: 28437900, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, u kterých nebyla uhrazena
z naší strany uložená sankce včetně údajů pro platbu předmětných sankcí. Z důvodu právní opatrnosti
dodávám, že se nám nejedná o vydání potvrzení o bezdlužnosti, pouze informaci ve smyslu zák.
106/1999 Sb. “
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto prostřednictvím Vaší datové schránky zasíláme sdělení
odborů, dotčených Vaší žádostí. Náhledem do neveřejné části živnostenského rejstříku bylo zjištěno,
že odbor živnostenský ÚMČ Praha 10 neudělil společnosti Arev Group s. r. o. žádnou pokutu.
Podle sdělení odboru stavebního společnost Arev Group s. r. o., identifikační číslo osoby 28437900,
nefiguruje v žádném úkonu stavebního úřadu.
Také podle sdělení odboru ekonomického, oddělení místních příjmů, ÚMČ Praha 10, zmíněný odbor
vůči Vaší společnosti neeviduje žádnou uloženou sankci.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Věra Nachlingerová
vedoucí odboru živnostenského
„podepsáno elektronicky“
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

„ otisk razítka“
Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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