Úřad městské části Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 9 - Kbely
V Praze dne 12. července 2019

Žadatel:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kim‘ormacn’m1
v platném znění

Vážení,

dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon").
Z veřejně dostupných zdrojů je mi známo, že Úřad městské části Praha 19, se sídlem Semilská 43/1
197 00 Praha 9 - Kbely, spravuje majetek ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřený do správy
městské části Praha 19, jakož majetek vlastní. Na tomto majetku se velmi často vyskytují různá
reklamní zařízení, která ve veřejném prostoru vytváří nepřehlédnutelný „reklamní smog“ a u kterých
není zjevné, zda jsou na daném majetku umístěna legálně. Velmi často je též obtížné identifikovat
vlastníka či provozovatele těchto reklamních zařízení a zjistit podmínky, za kterých je reklamní
zařízení ve veřejném prostoru umístěno.
Zvýše uvedených důvodů žádám o poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných
právních titulů (platných k 12. 7. 2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha 19
a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který

se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha 19, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to
bez ohledu na jejich velikost / formát; prosím o poskytnutí i těch smluv vztahujících se kvýše
uvedenému reklamnímu využívání majetku ve správě městské části Praha 19, které případně městská
část Praha 19 uzavřela v zastoupem’ za hl. m. Prahu (jsou-li takové). Prosím též o poskytnutí všech
případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.

Zároveň prosím o informaci, jaký byl skutečný příjem městské části Praha 19 zjednotlivých výše
uvedených smluv, a to, prosím, jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.

Shora požadované informace mi prosím doručte na e-mailovou adresu: _
Předem děkuji za bezodkladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem

