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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci reklamních zařízení

Městská část

Praha - Řeporyje obdržela dne 7. 10. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte poskytnutí následujících
informací:

1.

Dotaz: Na základě jakého titulu byla odvezena reklamní zařízení, na nichž měla naše společnost reklamu.
Odpověď: Úřad městské části podle zadaných GPS souřadnic a přiložených fotografií zjišťoval umístění
reklamních zařízení; bylo zjištěno, že některé z fotografií reklamnich zařízení jsou pořízené ve správním
území Městské části Praha — Řeporyje, avšak na pozemku, který nemá městská část svěřen do své
správy. V terénu pak bylo ověřeno, že reklamní zařizení uvedená ve fotomateriálu se na místě opravdu
nenachází, úřadu městské části však není známo, z jakého titulu byla reklamni zařízení odvezena.

2.

Dotaz: Dále Vás žádáme o zaslání kopie seznamu, jaká reklamní zařízení byla dále odstraněna na území
města Prahy.
Odpověď: Úřad městské části nemá k dispozici seznam reklamních zařízení, která by byla odstraněna na
území hlavního města Prahy.

Za poskytnutí informace není požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů schváleného a stanoveného
vsouvislosti s poskytováním informací, protože zodpovězení informace nevyžadovalo rozsáhlé zpracování a
informace je poskytnuta prostřednictví datové schránky.

S pozdravem

Miloslava Jírasová

tajemnice

podepsáno elektronicky

