Úřad městské části Praha ~— Lipence
i( Obci 47
155 31 Praha - Lípe'wce

V Praze dne 12. Července 20l9

Zaoatel:

Jana Šedová, nar. _
“Wl _

Žádost o poskytnutí informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím,

v_glatnémmaí

Vážení,

dovolují sí obratu se na Vas s ŽBCÍOL—ÍI o poskvtnutí jntormacj dle zakonač.106/1999 Sb„ o svobodném
přístupu k informacím, v platném znení (dále jen „zákon"),

Z veřejně dostupných zdroju jt- mi známo, že Úřad městské části Praha ~ Lipence, se sídlem K Obci 47,
155 31 Praha - Lipence spravuji: majetok vc: t_nafnfííctví h;avníno města Prahy svěřený do správy
mestgkó části Praha — Lipence, jakož rllčjjOÍšl—í vlastní Na tomto majetku se velmí Často výskýtují různá
rekla'nní zařízení, která ve verejnej-n prostoru vytváří nepřehlédnutelný „reklamní smog“ a u kterých
není zjevné, zda jsou na daném majetku u'h'stena legalne. Velmi často je též obtížné ldentífikovat
vlastníka Č' provozovatele techto reklamních za?ízení a zjístlt podmínký, za kterýcn je reklamní
zamení ve veřejném prostoru umístěno.
Zvýsa nadaných duvodu žadám C. poskytnutí kopu všech nájemních či jiných smluv, popř. jjných
pravwích titulu (platným $< 1: 7' 2019) uzavřených (upravujícím vztahý) mezi městskou částí Praha —
Lípence a tretírní subjektu na r_jícríž základe jsou nebo monou být na majetku jmovitém j nemowtém),
New se nacha; vc

Czií'íict'v'l Čl mrav—? meat; a; "nesu Praha — -pence/ umístěna reklamní sdělení o
* cumi, :*
'
o :;íoskýtrmtí ; těch smluv vrtanujíc'ch se

zarízení, a to bez ohcdu '13 jejím vier

k výše uvedenému rex. amp mu vv'UZw u. í r‘najnm._x w:; s:;va'vc; nóstskt: castí Praha — Lipence, ktere
prípadfíé :'nostsiza Cast Praha — Lipence uzavrela v zastoupení za hl. m. Prahu (jsou-li takové). Proslm
též o poskytnutí všech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.

zaroven orosím o ínformac , jaký byl skutečný příjem městské částí Praha — Llpence z jednotlivých výše
uvedených smluv a to/ p"osí'h, „ecfnutí'íte za rolqv 2015/ 2017 a 2018,

Shora požadovanc šnlormucu m par—n" LTU'JZÍLŠ k: cfnaílovou adwsu: _
P"'r:d€íh déijl za bezodkladne výrrzení této zadosti.

Spozdravom

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - Lipence, K Obci 47
Čj762/7-19

fax 257 922 641, telefon 257 921 167
v Praze: 30.7.2019

Pani

Jana Šedová

Věc: informace podle zákona č.106/19998b. o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti ze dne 127.2019 o poskytnutí informace podle zákona
č 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujemej že nemáme uzavřeny
nájemní smlouvy na umístění reklamních sdělení či zařízení na majetku městské části a
nemáme žádný příjem z reklamnich zařizení Dva bannery umístěné na plotě MŠ a dětského
hřiště jsou společnosti. která nám zdarma zajištuje internet do Školky a knihovny. Reklamni
lavičky umístěné na veřejném prostranství v městské části jsou bez finančního plnění,

S pozdravem

Hana Schwarzová
tajemnice

