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Věc: Žádost O poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů - poskytnutí informací

Vážená paní Š ,

dne 15. 7. 2019 byla úřadu městské části Praha-Satalice doručena Vaše žádost o poskytnutí
následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím,
ve Znění pozdějších předpisů. Vaše žádost obsahuje následující text (cit.):

Ě Bankovní Spojení
2 86 85 13 26 PPF banka a.S. IČQ 00240711

č.účtu 502655998/6000 DIC CZ00240711



Vážení,
dovoluji Si obrátit se na Vás S žádostí o poskytnutí informací dle Zákona č. 2106/1999 Sb., o Svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon”).
Z veřejně dostupných zdrojů je mi Známo, že Úřad městské části Praha - Satalice, Se Sídlem K
Radonicům 81, 190 15 Praha 9 Spravuje majetek ve vlastnictví hlavního města Prahy Svěřený do
Správy městské části Praha - Satalice, 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 -
Satalice 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 - Satalice, 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 - Satalice, které
případně městská Část Praha - Satalice uzavřela v zastoupení 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 - Satalice Z jednotlivých výše
uvedených smluv, a to, prosím, jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.
Shora požadované informace mi prosím doručte na e-mailovou adresu: gmail.com.






