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nar.:

149 11 Praha 11 

e-mail:  

 

 

Váš dopis ze dne: 
11.1.2023 

naše značka: 
MCPCH 00211/2023 

vyřizuje:  datum: 
25.1.2023 

 

 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen jako „povinný subjekt“) obdržela dne 12.1.2023 

Vaši žádost o informace vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 00211/2023. V souladu 

se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
sdělujeme následující informace na Vaše dotazy: 

 

Tímto žádám výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle InfZ, o poskytnutí informace, 
v jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách 
vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, (spis.zn.; 

č.j.; identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako 
účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, 
U Obecního dvora 799, 110 00 Staré Město.  

Dále si dovoluji požádat výše nadepsaný úřad, jako povinný subjekt dle InfZ, o poskytnutí 
informace, v jakých správních řízeních (spis. zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a 
agendách vedeným Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581, 

(spis.zn.; č.j.; identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje 
jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná pan MIROSLAV dat. nar.  
1 Nové Město, 735 06 Karviná. 
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Na Vaše dotazy odpovídáme, že výše uvedení – společnost Architekti Headhand s.r.o, a pan 
nevystupují jako účastník, žadatel nebo osoba zúčastněná v žádných správních 

řízeních nebo v jiných obdobných věcech a agendách vedených naším úřadem nebo Hlavním 
městem Prahou. 

 

V souladu s Vaším požadavkem zasíláme odpověď v elektronické podobě.  

 

 

S pozdravem 

      Mgr. Lenka Drdová 

      tajemnice ÚMČ 

 

 

 

 

 

 

Lenka 

Drdová

Digitálně podepsal 

Lenka Drdová 

Datum: 2023.01.26 
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