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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 03. ledna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací:
1. Zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce,
vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora)
2. Zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování,
pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby
(moderátora)
3. Zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s
ve výše uvedené věci.
4. O počtu obyvatel Vaší obce k 31.12.2018.

Informace požadujete poskytnout elektronicky.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme, že:
Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

ad 1. V minulosti jsme nevyužili žádných služeb předmětné osoby a ani s osobou nespolupracovali.
ad 2. V minulosti jsme neplánovali a ani neuvažovali o využití služeb předmětné osoby.
ad 3. Povinný subjekt nedisponuje žádnou smlouvou o dílo, či jinou písemností s předmětnou
osobou.
ad 4. Počet obyvatel městské části Praha 7 k 31.12.2018 byl 45 590.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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