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Žádost o poskytnutí infomace
e zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
č. dop.

Městská část Praha ‘18

Žadatel:—
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Č.. ..................................

..
. . . . . . . . . . . . ........
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........................................................

žádá: odbor .............................................................................

Městské části Praha 19, Úřad městské části, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 04
(vyplňte pouze v případě, že je Vám známo, který odborje příslušný k podání infomace)

o poskytnutí informace:
- o poskytnutí zápisu z 5. jednání komise výstavby ze dne 2.3.2015 (viz 8. zasedání Rady MČ
Praha 19 [dále také jako „Rada“] ze dne 17.3.2015, kde zápis sloužil jako podklad pro přijetí
usnesení Rady č. 17/2014/OV)
- o poskytnutí stanovisek bezpečnostní komise a komise životního prostředí, které obdržela
komise výstavby a které zároveň sloužily na 5. jednání komise výstavby dne 2.3.2015 jako
podklad pro vytipování lokalit pro zpracování regulačních podmínek (tj. regulačního plánu)

- o poskytnutí smlouvy o spolupráci mezi Skanska reality a.s. a MČ Praha 19, včetně darovací
smlouvy vcelkovém rozsahu 13 mil. Kč na vybudování patřičných mist vzákladním školství
a dalších listin, které se týkají příspěvku 5 mil. Kč na údržbu budoucí infrastruktury a závazku
vybudování MŠ v ceně 14 mil. bez DPH (tj. smlouvy zmíněné v usnesení Rady č. 105/15/st.
přijatém na 10. zasedání Rady MČ Praha 19 dne 14.4.2015), nebyly-li shora uvedené smlouvy
doposud uzavřeny, žádám o poskytnutí jejich návrhů tak, jakJe Rada obdržela

- o poskytnutí všech stanovisek, posudků či jiných právních rad a rozborů od advokátní
kanceláře Chytil & Mann, které této advokátní kanceláři uložila vypracovat Rada usnesením

č. 105/15/st. na svém 10. zasedání dne 14.4.2015 (tj. žádám o poskytnutí listin, kterými uvedená
advokátní kancelář prověřila v usnesení uvedenou darovací smlouvu, popř. rozsah a stavbu MŠ)

- o poskytnutí mapového podkladu, který zástupci městské části obdrželi od Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy— k tomu viz usneseni Rady"c. 674/13/OV ze 13. zasedání Rady MČ Praha
19 ze dne 18.5.2015 (požadovaný mapový podklad by měl tvořit přílohuc. l k tomuto zasedání)
způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob)
a) zaslat na adresu ...............................................................................................................................
b) zaslat e—mailem ...............................................................................................................................

c) k osobnímu vyzvednutí u příslušného odboru
d) k osobnímu vyzvednutí v podatelně budovy Městské části Praha 19, Úřad mostské části,
Semilská 43/1, Praha 9- Kbely, PSČ 197 04

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem
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Podano: 12 08.

Převzal: ................................................

Dne:........................................................................................

