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Váš dopis zn. Naše č.j Vyřizuje / linka Datum 

      MC05  52893/2022 Dubinová Dobromila 

Bc./257000959 

dobromila.dubinova@praha5.cz 

7.3.2022 

Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 

4.3.2022 žádost o poskytnutí informací kterou eviduje pod č. j. MC 52893/2022, ve znění: informace 

týkající se společnosti Lancelin, SE, IČO: 243 08 935, se sídlem Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 

Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 662 (dále jen „Lancelin“), a to:  

1. Obdržel povinný subjekt v posledních třech (3) letech (tj. od roku 2019 včetně) jakékoliv peněžní 

plnění od společnosti Lancelin? Pokud ano, kdy takové plnění obdržel? A dále, kdy a na základě jakého 

právního titulu taková pohledávka povinného subjektu vznikla?  

2. Eviduje povinný subjekt v současnosti jakoukoliv splatnou peněžitou pohledávku za společností 

Lancelin? Pokud ano, kdy a na základě jakého právního titulu taková pohledávka povinného subjektu 

vznikla?  

 

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace:  

Ad 1. 

MČ Praha 5 jako povinný subjekt v posledních třech letech neobdržela od výše jmenované spol. 

Lancelin žádné peněžní plnění. 

 

Ad 2. 

MČ Praha 5 jako povinný subjekt neeviduje v posledních třech letech žádnou splatnou pohledávku ze 

spol. Lancelin. 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující dálkový 

přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle zakona-

c-106-1999-sb/ 
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