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Naše zn.: OIASM-2297/2020-JIS  Hrádek nad Nisou | 07.04.2020 

Spis. zn.: ---  ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU MĚSTA 

Vaše zn.: Dat. schránka  z  Záznam o poskytnutí informace 

dle Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K ODESLÁNÍ / UVEŘEJNĚNÍ 
Žádost č.: 02/2020 

Žadatel:  Právnická osoba (viz závěr dokumentu) 
Úprava1:  odeslání  uveřejnění 

 24.03.2020  

   

Vyřizuje: Ing. Simona Jirotková    

Telefon: +420 482 411 462  

GSM: + 420 725 123 128  

E-mail: jirotkova@muhradek.cz  

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů2 

Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 
24. 03. 2020 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím datové schránky a evidované pod 
našim ev. č.: 2297/2020), v níž požadujete následující (citace výňatku): 
 

„S odkazem na příslušné ustanovení ZSPI Objednatele žádám o poskytnutí informace o tom, kdy, 
resp. k jakému konkrétnímu datu došlo k předání hotového Díla Zhotovitelem a jeho převzetí 
Objednatelem.“ 

 

Vážená paní / pane, 

na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Vám sdělujeme konkrétní datum předání hotového Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem. 
Předávací řízení započalo dne 29.11.2019 a bylo ukončeno dne 02.12.2019. 

S pozdravem 

 v z. Ing. Simona Jirotková 

referentka odboru OIaSM, 
oddělení – investic 

 Jiří Palas  
pověřen řízením odboru OIaSM, 

oddělení – investic 

 

Přílohy: 

 Nejsou 

Vyřízení: 

 Elektronicky zasláním do datové schránky dle požadavku žadatele (adresáta) 

Rozdělovník (dále obdrží): 

 1x vlastní (stejnopis) k založení do spisu,  

  1x vlastní (kopie) upravená k uveřejnění – tajemník městského úřadu, 

Adresát: 

HKDW LEGAL S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Na Příkopě 583/15,  
Praha 1, 110 00 
IČO: 272 03 182 | Doručovací adresa: [not use] | E-mail: [not use] | IDDS: 83agq9y 

                                                 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způ sob em u možň ujíc ím d á lkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2
 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o  in forma ce v  so u lad u s §  1 6 a zá ko na 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
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