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Vážení,

dovoluji si obrátit se na Váss 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— Libuš, se sídlem Libušská
35/200 142 00 Praha 4-— Libuš spravuje majetek ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřený do
správy městské části Praha— Libuš, jakož majetek vlastní. Na tomto majetku se velmi často vyskytují
různá reklamnízařízení, 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 —
Libuš a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitémI nemovitém),
který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha — Libuš, umístěna reklamní sdělení či
zařizení, 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 - Libuš, které
případně městská část Praha— Libuš uzavřela v zastoupení za hl. m. Prahu (jsou-Ii takové). Prosím též
o poskytnutív's'ech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů.

Zároveň prosim o informaci, jaký byl skutečný příjem městské části Praha - Libuš zjednotlivých výše
uvedených smluv, a to, prosím, jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.
Shora požadované informace mi prosim doručte na e-mailovou adresu: _
Předem děkuji za bezodkladné vyřízení této žádosti.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Úřad městské části Praha-Libuš
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Ing. Jindřich Sochůrek
tajemník
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Vážená paní
Jana Sedová

Váš dopis zn. ze dne

Naše č.j.

Vyřizujev

Praha-Libuš

12. 7. 2019

1992/2019

Pichová Sárka

17. 7. 2019

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu kinformacím, ve
znění pozdějších předpisů
Vážená paní,

dovoluji si Vám odpovědět na Váš dopis ze dne 12. července 2019, vedený na ÚMČ Praha-Libuš pod
číslem jednacím 1992/2019 týkající se zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím a sdělit Vám následující.
V příloze dopisu Vám zasíláme platné smlouvy na umístění reklamních či směrových zařízení na
pozemcích ve svěřené správě MC Praha-Libuš, včetně přehledu o příjmech za roky 2016, 2017 a 2018.

Ing Jindřich Soc ure
tajemník

Přílohy: Platné smlouvy a přehled uhrazených nájmů

Bankovní spoj ení:

tel:

ČS Praha 4
č.ú. 2000691349/0800

IČO: 00231142

DIČ: c200231142

fax:

261 711 380

www.praha—libus.cz

244 471 884

tajemnik@praha—libus.cz
mc.libus@praha—libus.cz

241 727 864

pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha4

Subjekt
Tavočer s.r.o.

IKamila Kadeřábková
State administration
ICosulting a.s.
AVENIR Praha s.r.o. resp.
Europiakat s.r.o.
STRABAG a.s.
Petr Holeček

smlouva od

2018

2017

4 961,00 Kč

1 333,00 Kč

7 260,00 Kč

7 260,00 Kč

2016

20.03.2019

20.06.2017
1. 9.2011
Dodatek č. 4
17. 2.2016

3 025,00 Kč

21.12.2015 49 610,00 Kč 49 610,00 Kč 49 610,00 Kč
01.07.2011 4 900,50 Kč 4 781,00 Kč 4 748,00 Kč
27.04.2009 4 973,10 Kč 4 852,00 Kč 4 818,00 Kč

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

Šárka Pichová <pichova©praha—|ibus.cz>
pátek 19. července 2019 14:30

odpověd na žádost o informaci

Dobrý den,
na základě vaší žádosti Vám poskytuji odpověď včetně podkladů.
S pozdravem

Pichová Šárka
vedoucí odboru správy majetku a investic
r

v

