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v Praze dne 29. listopadu 2021

Petr Chvátal
Počet listů: 1
Přílohy:
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Poskytnutí informaci podle zákona. c. 106/1999 Sb. - zaslání informace

Dne 25. listopadu 2021 jste prostřednictvím datové schránky podal na podatelnu Úřadu Městské
části Praha-Lipence, svou žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb„ o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu udělených čestných občanství

městské částí a cen městské části, podle zákonné upravy ve smyslu § 10 zák. č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od roku 1993 až do současnosti.
Dále jste požádal o poskytnutí informace, zdali pro udělování čestných občanství má naše MČ
speciálně upravena pravidla nebo je postupováno podle obecné zákonné úpravy.
KVašim dotazům Městská část Praha-Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence
sděluje, že:

- od roku 1993 nebylo žádné osobě uděleno čestné občanství Městské části Praha — Lipence, ani
nebyla nikomu udělena cena Městské části Praha — Lipence.
- Městská část Praha — Lipence nemá speciálně upravena pravidla pro udělování čestných
občanství.

Ing. Petr Jindra

tajemník úřadu

Digitálně podepsal

Ing' Petr lng. Petrlíndra
-
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Zádost o informace

Vážení,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás tímto„ jakožto

povinný orgán. Žádám o poskytnutí údaje, kolik Čestných občanství městské Části a cen městské Části dle
zákonné upravy (ve smyslu $ 10 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů a předcházející právní úpí-Mý) Váše městská Část udělila v jednotlivých letech od roku 1993 až do
současnosti (v případě, že Vaše MČ vzniklá později, tak od data vzniku Vaší městské Části). Zároveň Vás
Žádám o poskytnutí informace, zdáli pro udělování Čestných občanství má Váše MČ speciálně upravená
pravidlá (případně bych chtěl požádat o jejich zaslánů, nebo postupujete podle obecně zákonné úpravy.

Předem děkuji za vyhovění Žádosti.

V Řevnicích 35. listopadu 2021

Petr Chvátal

