Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

foi+request-6304bb7a10a5@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-012289/2017
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 6. 2. 2017
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
26. 1. 2017 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,
žádáme laskavě o poskytnutí znaleckého posudku či posudků z roku 2010 pro stanovení odhadní ceny 6 ks
motorových čtyřkolek s příslušenstvím za účelem uzavření:
- kupní smlouvy se společností ROSSY service, s. r. o., na prodej čtyř motorových čtyřkolek a šesti GPS modulů
za odhadní cenu stanovenou znaleckým posudkem
- kupní smlouvy se společnosti PRAHA 10 - Rekreace, a. s., na prodej dvou motorových čtyřkolek za odhadní
cenu stanovenou znaleckým posudkem“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou příloh.
Zároveň Vás informujeme o skutečnosti, že ve věci bylo z důvodu neposkytnutí osobních údajů fyzické osoby
(v souladu s ustanovením § 8a InfZ) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám souběžně zasíláme
do Vaší datové schránky.
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
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 548

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:

Čt

www.praha10.cz

8.00 - 12.00

