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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 27. července 2020 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 informace
seznam volných (tj. nepronajatých prostor určených k pronájmu) i pronajatých prostor ve správě
Městské části Prahy 7, které jsou a/nebo byly určeny k užívání jako protiletecké či protiatomové kryty
nebo jsou a/nebo byly užívány za obdobným účelem (tj. ochrana obyvatelstva před tlakovou vlnou,
požáry, bojovými plyny, pronikavým radioaktivním zářením, radioaktivním spadem, střepinami
tříštivých pum, úlomky trosek budov při leteckých náletech, leteckými pumami a jinými leteckými
útoky.
V tomto seznamu uveďte prosím informace:
adresa a umístění (např. 1. podzemní podlaží, 2. podzemní podlaží apod.)
přístupnost do prostoru ((přímo z ulice, z obytného domu apod.)
rozloha v metrech čtverečních
půdorys příslušného nebytového prostoru
zda je prostor volný (nepronajatý a určený k pronájmu) či pronajatý

Informace požadujete poskytnout elektronicky.
Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 737 660 669, e-mail: PorizkaJ@praha7.cz

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám informace poskytujeme a sdělujeme:
městská část Praha 7 nepronajímá žádné protiletecké či protiatomové kryty (tj. stálý tlakově odolný
úkryt). Pro úplnost doplňujeme, že tímto majetkem na území městské části Praha 7 disponuje přímo
hlavní město Praha.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS - do spisového materiálu SZ MČ P7 185784/2020.
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