TECHNOLOGIﬁ
HLAVNzHo MESTA
PRAHY
Pulz naéi metropole

V Praze dne 30. 8. 2018

Poskytnutl’ informaci podle zakona é. 106/1999 5b., 0 svobodném ph’stupu k informacim, ve znénl’
vnv'
pOZdEJSICh piedpisﬁ

Spoleénost Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sfdlem Délnicka 213/12, 170 00

Praha 7 - Ho|e§ovice (dale téi jen ,,spoleénost THMP” nebo ,,povinny' subjekt”) obdriela iédost
(dale jen ,,2adatel“) podle zakona é.
106/1999 Sb., 0 svobodném pﬁstupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pr‘edpisﬁ (dale jen ,,ZSPI“) ze
dne 16. 8. 2018 (dale jen ,,ia’dost”), v nii fadatel iéda poskytnuti informace: PoEet nahla’§enihavdrii 6i
poruch na veFejném osvétlem', které povinn}? subjekt obdriel v obdobi od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018.
Zadatel dale viadosti uvedl, 2e iadé vyhradné informaci o poétu v§ech h/ds"em’ havdril’ a poruch

vefejného osvétlem’, které by/a ve vysie uvedeném obdobi vﬁEi povinnému subjektu uEinéna jakouko/iv
formou (napr’. prostfednictw’m telefonm’ch linek 800 404 060, 224 915 151, e-mailové adresy
goruchyVO@tt.cz nebo formuldr'e na internetovych strdnkdch povinného subjektu http:/ﬂfwww.thmp.cz/index.php/hlaseni-noruch—yo; pfipadne' jakouko/iv jinou formou). fadatel dale

v iédosti uvedl, 2e nezvddd informaci o skuteéném poétu havdriiéi poruch za vy§e uvedené obdobi.

K Zédosti uvadl' spoleénost THMP nasledujl'ci (za pouiitl’ v iédosti definovanych pojmﬁ):
Poéet nahléEeni havérii éi poruch na vefejném osvétleni, které povinny’ subjekt obdriel v obdobl' od 1.
7. 2018 do 31. 7. 2018, je 1.202.

VY/ée uvedeny’lm poskytnutim informaci bylo vyhovéno zadosti v plném rozsahu.
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