
 
51. Žádost o poskytnutí informace – zastupitel MČ Praha 1 za ODS - Ing. Ing. Luděk 

Nezmar  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - působení zastupitele MČ Praha 1 za ODS před rokem 2010 - 

Ing. Ing. Luděk Nezmar, MBA: 

a) zda jmenovaný skutečně působil jako zastupitel MČ Praha 1, pokud ano, v jakém  

   časovém období 

Ing. Luděk Nezmar byl zvolen zastupitelem MČ Praha 1 v říjnových komunálních volbách 

2006. Ustavující Zastupitelstvo MČ Praha 1 proběhlo 24.11.2006. Dne 10.06.201 rezignoval 

Ing. Nezmar na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 1. 

b) zda jmenovaný skutečně působil jako předseda zastupitelského klubu a jako předseda  

    výboru resp. komise rady, pokud ano, v jakém období a o jaký zastupitelský klub resp. o  

    jaký výbor či komisi šlo, co měla komise na starosti. 

Ing. Luděk Nezmar působil jako předseda zastupitelského klubu ODS. není možné hledat 

informaci,jak dlouho jím byl, neboť v průběhu roku 2008 a do konce volebního období (říjen 

2010) za klub ODS vystupovali jiní zastupitelé. Ing. Nezmar byl jmenován dne 18.12.2006 

předsedou Komise pro obchod a služby Rady MČ Praha 1. Na funkci předsedy této komise 

rezignoval dne 11.05.2009. 

 

(žádost byla podána dne 14.03.2018 a vyřízena dne 28.03.2018 –  řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

52. Žádost o poskytnutí informace – kopie zápisu do spisu S UMCP1/028006/2018 VÝS-

Še-3/136  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie zápisu do spisu S UMCP1/028006/2018 VÝS-Še-3/136.  

Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady – žadatel písemně sdělil, že si 

informace vyzvedne osobně po předložení potvrzení o úhradě dne 30.04.2018 na oddělení 

právním, kontroly a stížností. 

 

(žádost byla podána dne 14.03.2018 a oznámení dne 26.03.2018 – řešil  Odbor výstavby 

ÚMČ Praha 1) 

 

53. Žádost o poskytnutí informace – kopie zápisu o kontrolní prohlídce ze dne 

06.03.2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie zápisu o kontrolní prohlídce ze dne 06.03.2018 - 

S UMCP1/02800/2018 VÝS-Še-3/136. 

Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady – žadatel písemně sdělil, že si 

informace vyzvedne osobně po předložení potvrzení o úhradě dne 30.04.2018 na oddělení 

právním, kontroly a stížností. 

 

(žádost byla podána dne  15.03.2018 a oznámení dne 26.03.2018 – řešil Odbor výstavby 

ÚMČ Praha 1)  

 

 

 

 

 


