
DOPORUČENĚ 

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne: 24. 06. 2019 

Č.j .: 2/2019 

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném 
přístupu k informacím 

Vážená paní magist ro, 

dne 18. 06. 2019 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 prostřednictvím 
podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „l nfZ"). 

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace: 

Na základě zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

(,,Zákon") se na Vás, jakožto obchodní korporaci 100 % ovládanou Městskou částí pro Prahu 
6, obracím ve věci žádosti o sdělení informací uvedených níže. 

Prosím Vás tímto o následuj ící informace: 
(i) Je ve prospěch nájemcťi koupal iště Petynka (na adrese Otevřená 1072/4, Praha 6 -

Střešovice) smluvně ošetřeno, že se na koupališti nebudou vyskytovat nápojové 
automaty? 

(ii) Pokud ano, prosím o poskytnutí smluv, které obsahují takové smluvní ustanovení. 
( dále „Žádost") 

Tímto bylo rozhodnuto o 

poskytnutí informace na základě Žádosti. 

Na část Žádosti w mezené bodem m Žádosti poskytujeme následující informaci: 
Ve prospěch žádného z nájemcťi koupaliště Petynka (na adrese Otevřená 1072/4 Praha 6 -
Střešovice) není smluvně ošetřeno, že se na koupališti nebudou vyskytovat nápojové 
automaty. 
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Na část Žádosti vymezené bodem (ii) Žádosti poskytujeme následu   

Vzhledem k podmíněnosti dotazu kladnou odpovědí na bod (i) Žádosti pouze konstatujeme, že 

tato informace není k dispozici. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Ustanovení §15 odst. 5 písm. d)  InfZ stanoví, že pokud povinný subjekt nerozhodne-li podle 

§ 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí 

žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Povinný subjekt obdržel informaci dne 18. 06. 2019, 

přezkoumal, zda splňuje formální náležitosti InfZ a následně dne 25. 06. 2019 vydal toto 

rozhodnutí.  

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. 

Odvolání se podává na adresu společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, příp. 

elektronickými prostředky.  

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Ing. Jan Kuchařík 

místopředseda představenstva SNEO, a.s. 
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