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Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

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

žadatel: 

(u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, u právnické osoby název a ičo)

adresa bydliště/sídlo:

telefon:                                                                     email:

žádá:

o poskytnutí informace (charakteristika):

Žádost o poskytnutí informace



institut plánování a rozvoje hlavního města prahy  (příspěvková organizace), zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
Vyšehradská 57/2077, 128 00  Praha 2-Nové Město (cz)  |  t) +420 236 005 619 — id) c2zmahu — e) podatelna@ipr.praha.eu — www.iprpraha.cz
ič) 70883858 — dič) CZ70883858  |  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 (číslo účtu: 1387882611/2700) 2   2

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

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

způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob) 

a) zaslat na adresu 

b) zaslat e-mailem 

c) k osobnímu vyzvednutí  

v budově institutu plánování a rozvoje hlavního města prahy,

vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 –nové město (podatelna). 

pozn.:  

v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně,  
bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. v případě, že ji žadatel neupřesní do 30 dnů, bude žádost odložena. 

po zpracování informace může být v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na vyhledání a poskytnutí informace. 

dne 
převzal

podpis
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