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

Vážený pane,
dne 31. 10. 2019 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 (dále „povinný
subjekt") prostřed nictvím elektronické podatelny (info@sneo.cz) Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zně ní
(dále j en „ lnfZ").
Předmětem

Vaší žádosti je poskytnutí následující informace:

Váženl
tímto podle zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném pňstupu k informacím/ ve zněnípozdějš/ch
předpistJ/ žádám o poskytnutí následuj/cích informací:
1.

Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního

(rozčleněno

na jednotlivé měs/ce 5/2018✓
návštěvnosti za období celé sezóny 2018);
2.

areálu Petynka za období sezóny 2018
6/2018✓ 7/2018✓ 8/2018 a 9/2018✓ vč. celkové

Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního

(rozčleněno

areálu Petynka za období sezóny 2019
5/2019, 6/2019/ 7/2019, 8/2019 a 9/2019, vč. celkové

na jednotlivé měs/ce
období celé sezóny 2019);

návštěvnosti za

Žádám o zaslání výše požadovaných informacína mtlj email ze kterého byla žádost odeslána.
Za poskytnutí informací děkuji.
(dále „Žádost")

Tímto bylo rozhodnuto o
poskytnutí informace na základě Žádosti.
SNEO, a.s. se sídlem:
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl 8, vložka 9085
Tel.: 235 094 011 , IČ: 2711411 2, DIČ: CZ271141 12
Bankovní spojení: 35-0961890217/0100
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Povinný subjekt Žádost vypořádává tak, že poskytuje tuto informaci:
Návštěvnost sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2018 a 2019 byla
následující:
Květen 2018 - 12040 návštěvníků
Červen 2018 - 17644 návštěvníků
Červenec 2018 - 44118 návštěvníků
Srpen 2018 - 42479 návštěvníků
Září 2018 - 6657 návštěvníků
Celková návštěvnost za sezónu 2018 činí 122938 návštěvníků;
Květen 2019 - 2431 návštěvníků
Červen 2019 - 51636 návštěvníků
Červenec 2019 - 27531 návštěvníků
Srpen 2019 - 23125 návštěvníků
Září 2019 - 5193 návštěvníků
Celková návštěvnost za sezónu 2019 činí 109916 návštěvníků.
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 Žádost dne 31. 10. 2019,
přezkoumal, zda splňuje formální náležitosti InfZ a následně dne 07. 11. 2019 vydal výše
uvedené 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
člen představenstva SNEO, a.s.

SNEO, a.s. se sídlem:
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6,
zapsána v obchod ním rejst říku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
Tel.: 235 094 011, IČ: 271 14112, DIČ: CZ27114112
Bankovní spojení: 35-0961890217/0100
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