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-----Original Message-----

From: Švédská cesta, z. 5.
Sent: Monday, January 12, 2015 8:56 PM

To: Pavlátová Martína (ÚMČ Kbely)
Subject: Žádost o informace podle dotaz — Pronájem počítačů pro volby 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Městská část Praha 19

Žadatel:
# Jméno: Švédská cesta, 2.5.
# Datum narozeni:

:? Adresa: Jerevanská 723/6
# Adresa: 100 00 Praha 10

it Adresa: IČ: 02849798

Povinný subjekt: Městská část Praha 19
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal
pronájem počítačů do všech okrskových komisí v této obci a v celém kalendářním roce 2014.
b) sdělení, zda obci byly tyto náklady proplaceny ze strany ministerstva financí.
Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s pozdravem.—

_Švédská cesta, IČ: 02849798
Informaci poskytněte elektronicky na email:—
Tato elektronická adresa je adresou pro doručováníve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném

přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám io doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí
žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace
na základě této žádosti beru na vědomí, Že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechnv.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověd'a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny
na

internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNI’ UDAJE

, porušíte Zákon
ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete
odpověď uvedli
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou
pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:

<tíme datetimez"2015-01-12T20:56:11+01100" title="2015-01-12 20:56:11

+0100">12/1/2015</time>

na stránkách
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovédi na ni budou uveřejněny
si přečtěte:
právech
ch
Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorský
http:/]ínfoprovsechnv.cz/help/officers
lT nebo
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte
kde
oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami — ideálně tam,

uveřejňujete povinné informace.

