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Pulz naé: mctropolv
V Praze dne 5.10.2018

Poskytnuti informaci podle zékona 6.106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu kinformacim, ve zném’

pozdéjél’ch piedpisﬁ

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

Praha 7 - Holeéovice (déle téi jen ,,spoleénost THMP" nebo ,,povinny’ subjekt") obdriela iédost
(déle jen ,,2adate|“) podle zékona é.
106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisﬂ (déle jen ,,ZSPI“) ze

dne 22. 9. 2018 (déle jen ”iédost"), v nl'i Zadatel iédé poskytnuti informace: PoEet nahlé§eni havdrii c'i
poruch na ver'ejném osvétleni, které povinny subjekt obdrz'el v obdobi od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018.
Zadatel déle viédosti uvedl, ie iédé vyhradné informaci o poétu v§ech h/déeni havdri/ a poruch
vefejného osvét/eni, které by/a ve vysve uvedeném obdobi vﬁc'i povinnému subjektu uc'inéna jakoukoliv
formou (napf. prostfedn/ctw’m telefonm’ch linek 800 404 060, 224 915 151, e—mai/ove’ adresy
goruchggggmthmggg

nebo

formu/dfe

na

internetovh

strdnkdch

povinného

subjektu

—

http://www.thmp.cz/mdex.php/hlasen/lporuch»v0; pr'l'padné jakoukoliv jinou formou). Zadatel da'le
v Zédosti uvedl, ie nefdda’ informaci o skuteéném poc'tu havdri/c'i poruch 20 11956 uvedené obdobi.

K 2édosti uva’di spoleénost THMP nésledujici (za pouiiti v Zédosti definovanVch pojmﬂ):
Poéet nahlééeni havérii (":i poruch na veFejném osvétlem’, které povinnv subjekt obdriel v obdobi od 1.

8.2018 do 31.8. 2018,je 1.278.

vyée uvedenym poskytnutl’m informaci bylo vyhovéno Zédosti v plném rozsahu.
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Spoleénost je vedené u Méstského soudu v Praze,odd1’| B,vloika 5402

Bankovm' spojenl’: Komerém’ banka, a.s.

iislo bankovnt’ho Ljétu: 115—5836140217 / 0100

