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Žadatel:   

 
 

V Praze dne 18.7.2022 
 
 
č.j. 533/2022 
 

 
VĚC:  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážená paní magistro, 
 
dne 15.7.2022 obdržela Městská část Praha – Lysolaje, územně samosprávný celek, se sídlem Praha – 
Lysolaje, Kovárenská 8/5, PSČ 165 00, IČO: 00231207, zastoupená Ing. Danou Malečkovou, starostkou 
městské části, z Vaší strany níže uvedenou žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Prosím o sdělení obsahu znaleckého posudku vypracovaného společností EQUITA Consulting s.r.o. 
v souvislosti s převodem pozemku parc. č. 491/1, v k.ú. Lysolaje.“ 
 
K uvedenému si dovolujeme sdělit, že žádosti bylo vyhověno. Znalecký posudek poskytujeme 
elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatelky. 
 
Městská část Praha – Lysolaje sděluje, že žádost splňuje náležitosti dle ust. § 14 odst. 4 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 
svobodném přístupu k informacím“) a je tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o 
svobodném přístupu k informacím vyřízena.  
 
 
S úctou 
 
 

Městská část Praha – Lysolaje 

Ing. Dana Malečková, starostka 
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Úřad městské části Praha – Lysolaje  

Kovárenská 8 

165 00 Praha – Lysolaje  

V Praze dne 15.7.2022 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Dobrý den, 

prosím o sdělení obsahu znaleckého posudku vypracovaného společností EQUITA Consulting s.r.o. v souvislosti 
s převodem pozemku parc. č. 491/1, v k. ú. Lysolaje. Znalecký posudek prosím zašlete na mou emailovou adresu: 

nebo do datové schránky ID:  

Děkuji.  

 

S pozdravem a přáním krásného dne, 

    

 


