Městská
část
Praha 10

Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-039649/2017
Vyřizuje linka: 267 093 464
V Praze dne:

elektronicky na e-mail:
foi+request-6634-6828f2d7@infoprovsechny.cz

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 ekonomický obdržel dne 6.4.2017 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:
„Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Laskavě žádáme o poskytnutí seznamu veškerých výherních hracích přístrojů na území městské části
Praha 10 k dnešnímu datu (4.4.2017), které povoluje ÚMČ Praha 10. 4. 17 Seznam žádáme pokud
možno ve formátu.xls, nebo jiném elektronicky čitelném formátu včetně informací o adrese, názvu
provozovny a termínu, do kdy byl přístroj povolen.
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: foi+request-6634-6828f2d7@infoprovsechny.cz.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
zasláním elektronicky na e-mail: foi+request-6634-6828f2d7@infoprovsechny.cz
Odbor ekonomický Úřadu MČ Praha 10 nepovolil k datu 4.4.2017 žádný výherní hrací přístroj.
Výherní hrací přístroje, které byly povolené, ukončily provoz k datu 31.12.2016.
Jako doprovodnou informaci sdělujeme, že hazardní hry, které jsou v současnosti provozovány na
území MČ Praha 10, povolilo Ministerstvo financí, do jehož kompetence nemůžeme zasahovat.
Seznam povolených hazardních her včetně adresy a termínu do kdy jsou hry povoleny, je zveřejněn
způsobem umožňující dálkový přístup na stránkách Ministerstva financí:
www.mfcr.cz → soukromý sektor → hazardní hry → InformaFvní přehled povolených zařízení →
dokument ke stažení

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

Tel.: +420 267 093 464
Fax: +420 267 093 247
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Ing. Mária Gombíková
vedoucí odboru ekonomického
Úřad MČ Praha 10
v. z. Lidmila Gavláková
vedoucí odd. místních příjmů
elektronicky podepsáno

otisk
úředního razítka

