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Vážení,

Mám nějaké žádosti o informace.

1) Je vaše obec odpovědná za budovu ”Level“?

2) Má vaše obec vztah s _L- nebo s organizací, kterou řídí: „Dům

um“. Co je to za vztah?

Děkuji za pozornost.
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VÁŠ DOPIS ČJ:

NAŠE ČJ.: UMCP21/08212/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/08212/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazahradnikova@praha21 .cz

DATUM: 08.06.2020
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Věc: Výzva k doplnění zadosti o poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 2 zákona č.

106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Úřad městské Části Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy,

jakožto povinný subjekt, obdržel dne 05.06.2020 pod č.j. UMCP21/08212/2020 Vaši žádost o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „lan"), kterou evidujeme pod číslem 39/20, týkající se

informací související s budovou „Level" a organizací „Dům UM".

Dle ust. § 14 odst. 2 lan fyzická osoba v žádosti uvede, jméno, příjmení, datum narození,

adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a

adresu pro doručování, liší—li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Adresou pro

doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy

podatelny povinného subjektu (ust. § 14 odst. 3 lan).

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahuje náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 Ian,

žádáme Vás o doplnění těchto údajů: jméno, datum narození, adresa místa trvalého

pobytu, nejste-Ii přihlášen k trvalému pobytu adresu bydliště a adresu pro doručování,

liší-Ii se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
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Doplnění údajů zašlete prostřednictvím elektronické adresy podatelny Úřadu městské části

Praha 21 (podatelna©praha21.cz).

Sdělujeme Vám, že pokud nebude vyhověno této výzvě do 30 dnů ode dnejejího doručení,

povinný subjekt Vaši žádost ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. a) |an odloží.

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/10098/2020/KT/Zah _

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/08212/2020/3

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketa.zahradnikova©praha21 .cz

DATUM: 14.07.2020

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. a)

zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy,

jakožto povinný subjekt, obdržel dne 05.06.2020 pod č.j. UMCP21/08212/2020 Vaší žádost o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „lan"), kterou evidujeme pod číslem 39/20, týkající se

informací související s budovou „Level" a organizací „Dům UM".

Protože Vaše žádost neobsahovala všechny povinné náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 Ian a

tento nedostatek brání vyřízení Vaší žádosti, vyzvali jsme Vás dne 09.06.2020 v souladu s § 14

odst. 5 písm. a) |an k doplnění Vaší žádosti a současnějsme Vás poučili o důsledcích, pokud

nebude žádost doplněna.

Úřad městské části Praha 21 nezaevidoval v zákonné lhůtě Vaše doplnění žádosti. Z tohoto

důvodu sdělujeme, že Vaše žádost, evidovaná pod č. 39/20 samostatné evidence žádostí o

informace podle Ian, se ve smyslu § 14 odst. 5 písm.a) Ian odklédé.

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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