
TECH momma:
HLAVMHO MESTA
PRAHY
Pulz nagi metropoie

V Praze dne 6. 9. 2018

Poskytnutl’ informaci podle zékona E. 106/1999 5b., osvobodném pFI'stupu k informacim, ve znénl’
v-vlpozdejsmh pi‘edpisfi

Spoleénost Technologie hlavnl’ho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12, 170 00

Praha 7 - Holeéovice (déle téi jen ,,spoleénost THMP“ nebo ,,povinny'l subjekt“) obdriela e-mailovou

zprévu 0d (déle jen ,,iadatel”) 2e dne 24.8. 2018

s oznaéenl'm Dotaz na legélnost instalace politické reklamy (délejen ,,ia'dost”). Byt' tato e-mailové zpréva

nesplfiuje v§echny formélnl’ poiadavky iédosti o poskytnuti informaci podle zékona é. 106/1999 5b., 0

svobodném ph’stupu k informacim, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfi (déle jen ,,ZSPI"), rozhodla se

spoleénost THMP s ohledem na smysl a L’Jéel jednotlivh ustanoveni ZSPI postupovat pFi vyfi’zeni této

iédosti v souladu se ZSPI.

Zadatel ve své vy'lée uvedené iédosti iédé nésledujl'ci informace:

Dobry den, dnes v noci byly v Praze 8 — Dolm’ch Chabrech insta/ovdny politické reklamm’nosiée na sloupy

V0 v ulici Spor'ickd, v Useku od kfl’fenI’Spofické s Hrus'ovanskym ndméstim po kr'I’z'enI’Spofické a Zajefické

ul. Upr’t’mné r'eEeno, vypadd to stras"ne". Jednd 5e 0 reklamu politického sdruz'em’ 18400.cz — ZA LEPSV

CHABRY. Zajl’mé me", 2c je na tuto reklamu s vas'l’spoleEnostI’ uzavr'ena fddnd smlouva. Pakliz'e ano,

dovoluji si vds pofddat o zasldm’ jejl’ kopie mailem, a to vsou/adu se zdkonem c”. 106/1999 Sb. 0

svobodném pfistupu k informacim.

K vY/ée uvedené Za’dosti uvédi spoleénost TH MP nésledujl’ci (za pouiiti v Zédosti definovany’lch pojmfi):

Na reklamu v podobé politické propagace inzerované prosti‘ednictvim politicky’ch reklamnich nosiéfi

na sloupech V0 na L’Izemi hlavnl’ho mésta Prahy uzavFelo politické sdruienl’ 18400.cz - 2A LEPgl'

Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s.
Délnické 213/12 1 170 00 Praha 7 - Hole§ovice www.thmp.cz
EC: 256 72 541 1 DIC: CZ 256 72 S41 Spoleénost je vedené u Méstského soudu v Praze, oddl'l B, vloika 5402
Bankovni spojem’: Komerém' banka, a.s. éislo bankovm’ho uétu: 115-5836140217 / 0100



CHABRY smlouvu s hlavnl'm méstem Prahou, které je v této véci zastupovéno spoleénosti THMP. Kopii

této smlouvy Vém spoleénost THMP zasu’lé v podobé po anonymizaci osobnich ddajfi jako pi‘l’lohu

tohoto dokumentu.

Wée uvedea poskytnutim informacn’ bylo vyhovéno Zédosti v plném rozsahu.

PFI’lohy:

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.

JUDr. Peter Procek

vedouci prévnfho oddéleni

Technologie hlavnl’ho mésta Prahy, a.s.

Na’jemni smlouva 6. 2018920 ze dne 13. 8. 2018
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