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V Praze dne 10. 3. 2020

(déle jen ,iadatel”)

Véc:

Poskytnuti

informaci

podle

zékona

é.106/1999$b.,

osvobodném

pﬁ'stupu

k informacim, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisﬁ

Spoleénost Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., ICC: 256 72 S41, se sidlem Délnické

213/12, Holeéovice, 170 00 Praha 7 (déle jen ,,THMP“ nebo ,,povinny' subjekt") obdrieia od
Zadatele dne 14. 2. 2020 iédost podle zékona 63. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI’stupu
k informacim, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisﬁ (déle jen ,,lnf2”), ze dne 13. 2. 2020 (déle jen

”iédost”), ke které 51 0d Zadatele prostFednictvim vyzvy k doplnéni Zédosti, ze dne 19.2.2020
(déle jen ,,V9zva k doplnéni”) vyiédala doplnéni iédosti a objasnéni subjektu iadatele. Na

tuto V\,’Izvu kdoplném’ Zadatel zareagoval Doplnénim iédosti ze dne 20. 2. 2020, které byla
povinnému subjektu doruéena dne 24.2.2020.

Zadatel se pfedné viédosti doméhé poskytnutl’ informace, zda ndjemni vztah vznik/y no
zdk/adé sm/ouvy o ndjmu rek/amm’ch p/och vsystému ver'ejného osvétleni hlavniho mésta
Prahy ze dne 15. 7. 2019 uzavr'ené mezi spo/eénosti BigBoard Praha, 0.5., se Sid/em Na strz’i
2097/63, Krc“, 140 00 Praha 4, [60: 24226491 0 H/avnim méstem Prahou, se Sid/em Maridnské

na’m. 2, 110 01, Praha 1, I50: 00064581, zastoupen/m v této véci spo/eénosti THMP (dd/e jen
,,Sm/ouva o ndjmu”) skonc'il a k jakému dni.

K vV§e uvedené éa’sti Zédosti povinny subjekt uva’di nésledujici odpovéd’ (za pouiiti v Zédosti
definovanych pojmfx):

Na’jemni vztah vznikly na zékladé Smlouvy o néjmu skonéil ke dni31. 12.2019.
ll.

Zadatel se déle viédosti doméhé poskytnuti informace, zda nosic'e insta/ované na zdk/adé
Smlouvy o ndjmu by/yjiz' odstranény a rek/amm' p/ochy pr'eddny zpét a pr'ipadné, pokud k tomu
nedo§lo, zda k tomu by/ ndjemce pronajimatelem, pfimo 6i zastoupeny sprdvcem 6i jinym
zdstupcem, vyzvdn a k jakému dni.

K WEe uvedené éésti Zédosti povinny subjekt uvédi nésledujici odpovéd’ (2a pouiiti v Zédosti
definovanf/ch pojmﬁ):
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K odstranénl' reklamnich nosiéﬁ néjemce instalovanych na zékladé Smlouvy o néjmu, stejné
jako k pfedém’ reklamm’ch ploch zpét pronajimateli k dneém’mu dni nedo§|o. K Wée
uvedenému byl néjemce vyzvén dne 31. 1. 2020 prostFednictVI’m vyzvy k odevzdém’ pFedmétu
néjmu.
Ill.

2adatel v iédosti souéasné iédé o poskytnuti kopie jakékoli a ve§keré dokumentace obsahujici
poiadované informace a prdvnl’jedndni, zejme’na dokumentace tykajici se skonéenindjemn/ho
vztahu, vyzvy kodevzddnl’ pfedmétu ndjmu a zpétného pfeddni reklamm'ch ploch, vEetné
dok/adﬁ o doruc’en/ dokumentL'} prostfednictw'm poskytovatele pos’tovnich sluieb, datovou
schrdnkou nebo jinym zpﬂsobem.

K vyée uvedene’ éésti iédosti povinnv subjekt uvédi nésledujici odpovéd' (za pouiiti v Zédosti
definovanych poil):

Zadatelem poiadovane’ kopie dokumentﬁ poskytuje povinny subjekt v anonymizované podobé
v pFI’lohéch tohoto Poskytnuti informacu’ podle Ia.

PFilohy:
1.
2.

3.

4.
5.

VVzva k odevzdénl' pfedmétu néjmu 2e dne 31. 1.2020
Doklad o odeslané datové zprévé ~ V\,’Izva k odevzdéni pFedmétu néjmu ze dne
31. 1. 2020
Wpis z interniho systému spoleénosti THMP o datu odesléni a doruéeni
datové zprévy — Wzva k odevzdém’ pFedmétu néjmu ze dne 31.1.2020
Odevzdéni pFedmétu néjmu — harmonogram demontéie ze dne 12. 2.2020
Wpis z interm'ho systému spoleénosti THMP o datu doruéenl’ doporuéeného
dopisu prostFednictvfm poskytovatele poétovnich sluieb, odesilatel:
BigBoard, a.s. - Odevzdéni pFedmétu néjmu - harmonogram demontéie

vyée uvedenym poskytnutim informaci bylo iédosti vyhovéno v plném rozsahu.
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