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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
PHDR. MARIE ULRICHOV Á-HAKENOV Á
ZÁSTUPKYNĚSTAROSTY

V Praze 7. srpna 2014
Vážení petenti,
odpovídám Vám na Vaší petici ve věci znečištění okolí čínské restaurace na Plzeňské ulici č.p.
161 provozované společností WXY company s.r.o., IČ: 291 46861. Na základě těchto
informací a fotodokumentace poskytnuté
provedl Živnostenský
odbor ÚMČ Praha 5 dne 15.07.2014 kontrolu této provozovny.
V průběhu kontroly byla zjištěna dílčí porušení zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,
která podnikatel po domluvě na místě odstranil. Podnikatel byl dále poučen o způsobu
nakládání s odpady, které musí dle zákona dodržovat, a přislíbil se tímto řídit.
Vážení petenti, v případě, že by došlo k opětovnému znečišťování okolí provozovny, obraťte
se, prosím, neprodleně na Živnostenský odbor ÚMČ Praha 5 (Bc. Josef Žebera, tel.:
257000458), který na základě Vašeho podání bezodkladně provede opětovnou a zevrubnou
kontrolu podnikatelské činnosti výše zmíněné společnosti.
S úctou

fA 4h/-l/ 1~dr,[ 1;~/
PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová
zástupkyně starosty MČ Praha 5

Sídlo: nám. 14. října č.4, 15022 Praha 5
Pracoviště: Štefánikova 13,15, 15022 Praha 5

IČO: 063631
tel.: +420-257 000 514

e-mail: marie.hakenova@praha5.cz
www.praha5.cz
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