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„. JUDr. Richard Sysel, advokát, ČAK č. 6447

| [‘1‘ 1‘5 | Buzulucká 678/6, 160 00 Praha 6

tel., zázn., fax: 220 805 283 a 220 809 033

Advokátní kancelář mail: ak@aksvse1.cz, www.al<svsel.cz

JUDr. Richard Sysel Účet č.: 2106528910/2700, UniCredit Bank

IČO: 44305249, DIČ: CZ5909211924

 

ELEKTRONICKÝ se zaručeným podpisem!

Městská Část Praha 19

Semilská 43/ 1

197 04 Praha 9 — Kbely

podatelnaiůkbelvmepnet.cz

Naše č. j.: 302/13/24

Toto č.j. uvádějte, prosím, na všech písemnostech týkajících se předmětné věci!
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Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kínformacím, Vás žádám o

zpřístupnění následujících informací:

1. Seznam parkovišť (parkovacích míst a ploch), která vlastní Městská Část Praha 19,

popř. jejichž správou a provozem je Městská Cást Praha 19 pověřena, avšak jejichž

provoz (tzn. především výběr ceny za parkování) vykonávají, ať již na základě

jakéhokoli smluvního vztahu, třetí osoby; tyto parkoviště prosím specifikujte názvem

a adresou;

2. Seznam všech právnických osob, které vykonávají provoz (tzn. především výběr

ceny za parkování) všech parkovišť dle bodu 1. této žádosti; tyto právnické osoby

prosím specifikujte jejich obchodní firmou, ICO, emailovou adresou a adresou sídla.

\, V zájmu včasného a kladného vyřízení této žádostí doplňuji, že dle rozsudku Nejvyššího

správního soudu ze dne 13.10.2004, č. j. 6 A 83/2001 — 39 je „podle ustanovení § 1 zákona č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ochrana poskytována fyzickým, nikoli

právnickým osobám. Není proto důvodu odmítnout žádost o poskytnutí informace ve

formě kopie rozhodnutí vydaného V konkrétní věci právnické osobě.“

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše

úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat

na emailovou adresu akQaksyselcz. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem

V Praze dne 17. 7. 2015

JUDr. Richard Sysel

advokát


