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Věc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci

poskytnutí úplné neověřené fotokopie Usnesení MZ č.j. 31/2/98 ze dne 11. 6.

1998.

Vážený pane-

městská část Praha—Suchdol obdržela dne 14. 11. 2018 Vaši žádost podle zákona

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

v níž žádáte neověřenou fotokopii Usnesení MZ č.j. 31/2/98 ze dne 11. 6. 1998 se

všemi náležitostmi a podpisy.

Tímto Vám poskytujeme neověřenou fotokopii Usnesení MZ č.j. 31/2/98 ze dne 11. 6.

1998 vč. programu 31. zasedání s volbou návrhové komise a hlasování. Starostou

MČ byl k tomuto datu pan V. Čížek.

Podpis představitelů povinného subjektu jako součást zpřístupňovaného dokumentu

nelze poskytnout. Podpis jako takový, jeho vlastní provedení, je osobním údajem a

pro poskytnutí požadované informace podle zákona 106/1999 Sb., např. kopie

správního rozhodnutí či usnesení zastupitelstva, je nadbytečný. Dokument je

případně k dispozici k nahlédnutí,
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Usnesení MZ č.j. 31/2/98

ze dne 11.6.1998

MÍSTNÍ ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA - SUCHDOL

1)schvaluje

„Urbanistickou studii Praha - Suchdol, Intemacíonálni ulice“, vypracovanou v

dubnu 1998 firmou VHB a spol. - architektonická kancelář sro., se sídlem Praha

3, Jeseniova 19

2) u k 1 á d a

předat schválenou studii ÚRM

T: Neprodleně

2: Starosta MČ

Souhlas návrh. komise: —————————————————

Podpis ověřovatelů: mmm/jíž 2W........

Podpis starosty MČ --„____„_.„„__Ě/./ ................__



PROGRAM 31. ZASEDÁNÍ

MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA

MČ PRAHA - SUCHDOL

 

DNE 11. ČERVNA 1998

Účast před projednáva bodu 1) - 9 zastupitelů

Seznámení s programem zasedání

Informace o plnění usnesení z minulých zasedání MZ

Volba návrhové komise — Ing. L. Kašpárek, JUDr. J. Křen

Volba ověřovatelů - p. J. Klouda, p. L. Pytlíček

Zapisovatel — Rink

Program zasedání:

0) Diskuse I. část

1) Projednání návrhu územního plánu

a) hlasování o vystoupeni veřejnosti - pro: všichni zastupitelé

b) diskuse - všichni zastupitelé

c) hlasování o protinávrhu usneseni - pro: 1 ~ protinávrh neprošel

d) hlasování o návrhu usnesení - pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1

2) Projednání návrhu zastavovací studie Intemacionální ulice

a) hlasování o vystoupeni p. Vl ' _ » pro: všichni zastupitelé

b) diskuse - p. Čížek

b) hlasování o návrhu usnesení - pro: 9 proti: 0 zdržel se: O

3) Vydání pozemku č. parc. 1289 v k.ú. Suchdol — restituce

a) diskuse - 0

b) hlasování o návrhu usneserži - pro: 9 proti: 0 zdržel se: O

I \ ,! 1 /

Podpis ověřovatelů: -.._- „- ..........

Podpis starosty MČ & „„„„„„„„„„ 


