Evidenční číslo: 14256/17-SFRB
Číslo jednací: 757/17/SEPR-SFRB
Číslo jednací spisu: 411/15/SEPR

Vážený pan
xxxxxxxxxx
adresa
xxxxxxxxxx

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
V Praze dne 17. května 2017
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane xxxxxxx,

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám Státní fond rozvoje bydlení sděluje,
že Vaše žádost není úplná, jelikož neobsahuje všechny náležitosti dle § 14 odst. 2 zákona
č. 106/1999 Sb., nicméně Vám sdělujeme, že dotace byly poskytovány obcím, tudíž v případě
jakýchkoli dotazů se musíte obrátit přímo na příjemce dotace, což je v tomto případě
Magistrát hl. m. Prahy.

S pozdravem

ředitelka sekce právní SFRB
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Evidenční číslo: 15322/17-SFRB
Číslo jednací: 802/17/SEPR-SFRB
Číslo jednací spisu: 411/15/SEPR

Vážený pan
xxxxxxxxxx
adresa
xxxxxxxxxx

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
V Praze dne 31. května 2017
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane xxxxxxx,
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám Státní fond rozvoje bydlení sděluje následující
informace:
Po důkladném přezkoumání Vámi doplněné žádosti ze dne 29. 5. 2017 Vám sdělujeme,
že dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím:
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: jde o informaci vzniklou bez použití veřejných
prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila,
že s poskytnutím informace souhlasí. Proto Vám s politováním sdělujeme, že Vám nemůžeme
požadované informace poskytnout, jelikož nemůžeme (viz výše) a také protože Fond požadovanými
informacemi nedisponuje.

S pozdravem

xxxxxxxxxxx
ředitelka sekce právní SFRB
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