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informace č. 3/2017 podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999, o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci seznamu
právnických osob

Věc: Poskytnutí

Městská část Praha – Řeporyje obdržela dne 5. 6. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí
následující informace:
„ ….konkrétně seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n)
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž máte majetkovou účast, tj.
takových právnických osob, v nichž máte samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem
většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Vyžádanou informaci o
právnických osobách …. poskytněte alespoň v rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo
takové právnické osoby, případně v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici.“
K Vaší žádosti Městská část Praha-Řeporyje sděluje, že nemá samostatně ani s jiným územně
samosprávným celkem většinovou majetkovou účast v právnických osobách splňujících výše
uvedené podmínky.
Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů za
poskytování informací, neboť zpracování informace nevyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání a
zpracování ani náklady na poštovní služby, neboť informace se doručuje prostřednictvím datové
schránky žadatele.
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