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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí informace: 
 

1. Žádám o poskytnutí všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných k 12.7.2019) 

uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha – Dolní Měcholupy 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 – Dolní Měcholupy, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich 

velikost/formát; prosím o poskytnutí i těch smluv vztahujících se k výše uvedenému reklamnímu využívání 

majetku ve správě městské části Praha – Dolní Měcholupy, které případně městská část Praha – Dolní 

Měcholupy 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. 

2. Prosím o informaci, jaký byl skutečný příjem městské části Praha – Dolní Měcholupy z jednotlivých výše 

uvedených smluv, a to, prosím, jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018.  

 

Poskytnutí požadované informace: 

1. V příloze této odpovědi Vám zasíláme požadované informace. Smlouva o zřízení věcného břemene 

v návaznosti s darovací smlouvou povoluje umístění reklamy na pozemku č. parc. 675/24. 

Upozorňujeme, že v poskytnutých dokumentech byly v souladu s ustanovením § 8a InfZ 

anonymizovány osobní údaje. 

2. Evidovaný příjem v roce 2016 byl ve výši 20.643 Kč, v roce 2017 byl 15.065 Kč a roce 2018 ve výši 

11.737 Kč. 

 

  

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 

 
                       

 

Příloha: dle textu  
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