MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Uřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

Č.j.:561/4-2022

V Praze dne 8. dubna 2022

Marie Krejčí Talašová

Počet listů: 1

Poskytnutí informacípodle zákona. č. 106/1999 Sb. - zaslání

Dne 7. dubna 2022 jste prostřednictvím e-mailu urad©mcligencecz doručila na Úřad Městské části
Praha-Lipence, svou žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání navrhu strategického
plánu a koncepční rozvahy MC Praha — Lipence, který se má schvalovat na 27. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Lipence dne 11. 4. 2022
_

Vámi požadované informace jsou volně dostupné k prohlížení i stažení na webových stránkách MČ
Praha -— Lipence.
Odkaz na webové stránky:
https://www.praha-lipence.cz/urad-a-samosprava/proiektv/aktualni/strateqickv—plan—rozvoie|ipencu-na-zastupitelstvu—11-dubna—2022-832cshtml

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

| n g . Petr Digitálně podepsal
Ing. Petr Jindra
Datum: 2022.04.08

J I n d ra

10:34:49 +0200

IČO: 00241431

e-mail: urad@mc|ipence.cz

ISDS: a4da5ui

tel.: 257921167
www. raha—li encecz

Jindra Petr
_

_

Od:

Talasova, Marie —

Odesláno:

čtvrtek 7. dubna 2022 23:17

Komu:

urad@mc|ipence.cz

Předmět:

žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. /strategícký plán a koncepční rozvaha MČ Praha—
Lipence

Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prosím o zaslání návrhu strategického plánu
a koncepční rozvahy MČ Praha — Lipence, který se má schvalovat na 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

dne 11.4.2022.
žadatel:
~ Lipence
Městská část Praha

Marie Krejčí Talašová

- 8 -0‘i- 2022
Předem děkuji za vyřízení.

""""""""

S pozdravem
Marie Krejčí Talašová

Marie Talašová l Associate

This e-mail message is confidential. It is intended only for the individual(s) or entity named above and others who
have been specifically authorized to receive it, and may be privileged or otherwise protected by attorney work
product immunity or other legal rules. If you have received it by mistake, please do not read, copy or use it, or

disclose its contents to others. Please notify the sender that you have received this e-mail by mistake by replying to
the e-mail, and then delete the e-mail and any copies of it. Thank you.
Our external privacy policy is available on https://www.whitecase.com/privacy-policy.
White & Case, s.r.o., advokatni kancelar, seated at Na prikope 854/14, Nove Mesto, 110 00 Prague 1, Czech
Republic, ID No. 077 44 536, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague,
Section C, File No. 306802.

Tato e-mailova zprava je duverna. Je urcena vyhradne osobam vyse uvedenym, pripadne dalsim osobam, ktere jsou
vyslovne opravnenyji obdrzet, a muze obsahovat informace, ktere jsou duverne nebo podlehaji mlcenlivosti podle

advokatnich ci jinych pravnich predpisu. Pokud jste zpravu obdrzeli omylem, nectete ji prosim, nekopirujte ani
nepouzijte, ani jeji obsah nesdelujte jinym osobam. V odpovedi na tento e—mail sdelte prosim odesilateli, ze jste
tento e-mail obdrzeli omylem, a pote tento e-mail vcetne pripadnych kopii vymazte. Dekujeme.
Pravidla pro zpracovani osobnich udaju jsou dostupna na adrese https://www.whitecase.com/privacy-policy.

White & Case, s.r.o., advokatni kancelar, se sidlem Na prikope 854/14, Nove Mesto, 110 00 Praha 1, Ceska republika,
IC 077 44 536,1apsana v obchodním rejstriku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 306802.

