Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Odkaz pre starostu 45214

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava - Nové Mesto 832 90,
prednosta@banm.sk, sekretariatprednostu@banm.sk, organizacne@banm.sk

Dobrý deň,
na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov žiadam o nasledovné informácie:
1. Aké kroky a kedy (dátum) podnikla MČ v súvislosti s neriešeným podnetom
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/45214/chvbaiuci-prechod-medzi-slimakom-abiznis-centrom-iarosova 2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje MČ vykonať pre
vyriešenie tohto podnetu.
Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu:
V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie.

8. 8. 2018

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka & 1,832 91 Bratislava 3
Prednosta miestneho úradu

Váš list Hslo/zo dňa

Naša značka

08.082018

27786 1125/2018/IVO'BLAM

V yb avu je/*/®

02 49253351/1

Vec:
Postúpenie žiadosti o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Odkaz pre starostu 45214, činf. 1 —115,
v súvislosti z riešením priechodu pre chodcov na Hálkovej ul. - žiadateľ:

Dňa 8.8.2018 bola na Miestny úrad Bratislava Nové Mesto doručená žiadosť o sptístupmanie
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene n id ta ý d i
zákonov, ktorej predmetom je zaslanie informácie:
L Aké kroky a kedy (dátum) podnikla MČ v súvislosti s neriešeným podnetom
httm:/www.odkazprestarostu.s^ratislava/podnetv45214/chvbaiuci-prechod-medzi-slim3fcainft-a-bÍMÍiscandtfom-íarosova
2. Aké kroky a kedy (dátum, aspoň orientačne) plánuje MČ vykonať pre vyriešenie tolhto
podnetu
Z dôvodu že Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto nemá predmetný chodník zverený do správy
a nemá lomost o jeho zhotovitel ovi v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 211 2000 Z a. o slobodne«®
prístupe k informáciám postupujeme Vám žiadosť na priame vybavenie.

S pozdravom

JUBř, Ing. ľu Ioíbé-Baník
prednosta miestneho M tu
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