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*MKCRX00664CU*  
Ministerstvo kultury 
 

 

Maltézské náměstí 471/1       Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1        Fax: 224 318 155  

         E-mail: epodatelna@mkcr.cz  
 

 

 
Váš dopis značky   Naše značka  Vyřizuje/linka   V Praze dne:  

    MK 33398/2013 OLP Jachová Tereza, Mgr. / 335  12.07.2013 
 

Věc: Odpověď na žádost o informace ze dne 7.7.2013 19:13 hod. 

 

Vážený , 

 

k Vaší žádosti ze dne 7.7.2013, kterou jste ze své elektronické adresy odeslal 

Ministerstvu kultury jako povinnému subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), 

v 19:13 hod. a která byla Ministerstvu kultury doručena následujícího dne, Vám v zákonem 

stanovené lhůtě 15 dnů zasíláme tuto odpověď. 

 

Výše uvedeným emailem jste požádal o zaslání kopií rozhodnutí Městského soudu 

v Praze sp. zn. 5A 94/2012 ze dne 15.5.2013, sp. zn. 9A 87/2012 ze dne 3.6.2013 a sp. zn. 6A 

51/2012 ze dne 27.5.2013. 

 

 Ministerstvo kultury Vám proto k Vaší žádosti v příloze zasílá usnesení Městského 

soudu v Praze č.j. 5A 94/2012 -58-59 ze dne 15.5.2013, usnesení Městského soudu v Praze 

č.j. 9A 87/2012 – 120-123 ze dne 3.6.2013 a usnesení Městského soudu v Praze č.j. 6A 

51/2012 – 47 ze dne 27.5.2013. 

 

Kopie Vám zasílané jsou v souladu s ust. § 12 a § 8a zákona č. 106/1999 Sb. 

anonymizovány. 

 

Tento dopis Vám k Vaší výslovné žádosti zasíláme na elektronickou adresu  . Jeho 

převzetí, prosím, obratem potvrďte emailovou zprávou zaslanou prostřednictvím elektronické 

podatelny epodatelna@mkcr.cz , a to s uvedením č.j. tohoto dopisu. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Tereza Jachová, v. r. 

referent odboru legislativního a právního Ministerstva kultury 

Přílohy: kopie usnesení Městského soudu v Praze č.j. 5A 94/2012 -58-59 ze dne 

15.5.2013 

kopie usnesení Městského soudu v Praze č.j. 9A 87/2012 – 120-123 ze dne 

3.6.2013 

kopie usnesení Městského soudu v Praze č.j. 6A 51/2012 – 47 ze dne 27.5.2013 
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