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Uřadům městských Částí Praha 1—Praha 22 — odbor stavební

Ve smys1u zákona č. 106/1999 Sb., o_svobodném přístupu k ínformacím vás

žádám o zpřístupnění nás1edujících ínformací:

1. Počet podaných žádostí o umístění stavby a počet žádostí o stavební

povoTen1

2. Počet odvo1ání protí vydaným povo1ením z bodu 1

3. Počet dnů up1ynu1ých mezí podáním žádostí defínovaných v bodě 1 a

zahájením přís1ušného řízení (jednot1ívě pro každou žádost)

4. Počet dní potřebných k vydání povoWení stavby a povo1ení o umístění

stavby (tedy dé1ka přís1ušného řízení — jednot1ívě pro každé řízení)

5. Body 1— 4 vyčís1ít jednot1ívě za roky 2015— 2016— 2017— 2018

Ve smys1u § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení

předpok1ádané výše úhrady nák1adů, budou—1í účtovány.

Informace prosím pos1at v e1ektronícké podobě e—maí1em do 10 MB (nad 10 MB

přes http: //www. uschovna. cz), případně poštou v tíštěné verzí. E1ektronícký

podpís nevyžadují.

Tuto žádost odává

. Adresa pro orucovaní Respe t Econom1a,

Pernerova 673/47, Praha 8, 180 07.

za poskytnutí informací předem děkují.

S pozdravem

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Obsah tohoto e—maí1u a jeho jakéko1í pří1ohy je

určen pouze uvedenému adresátoví (adresátům) a může obsahovat ínformace a

skutečností, jež jsou předmětem důvěrných ínFormací spo1ečností Economía,

a.s. a jako takové musí být chráněny před vyzrazením. Pokud ne ste

zamýš1eným adresátem této zprávy nebo Vám by1a tato zpráva zas%ána omy1em,

prosíme o upozornén1 odesí1ate1e na tuto skutečnost a její bezodk1adné

vymazání včetně všech pří1oh. Zároveň vás v takovém případě upozorňujeme,

že jakéko1í da1ší použítí, přeposí1ání, kopírování a uk1ádání této zprávy

nebo jejího obsahu a pří1oh je přísně zapovězeno a bude řešeno právní

cestou.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

The contents of this e—maí1 message and

any attachments are íntended so1e1y for the addresseeCs) and may contaín

confídentía1 and/or príví1eged ínformatíon owned by Econom1a, a.s. and may

be 1ega11y protected from dísc1osure. If you are not the 1ntended rec1p1ent

of thís message or theír agent, or 1f th1s message has been addressed to

you ín error, p1ease ímmedíate1y a1ert the sender by rep1y e—maí1 and then

de1ete thís message and any attachments. If you are not the íntended

recípíent, you are hereby notífíed that any use,d1ssem1nat1on,copy1ng, or

storage of thís message or 1ts attachments 1s stríct1y prohíbíted.
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