
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
UŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
K Libuši 7, 148 23  Praha 4 - Kunratice 

 

Telefon: 244 102 222                                                         ID DS: cxnbudp 

e-mail: voriskova@praha-kunratice.cz  

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú. 2000690389/0800      IČO: 002 31 134  DIČ: CZ00231134 

Naše čj.: MC P-KU 2300/2019 

Datum: V Praze dne 2.8.2019 

Vyřizuje: Jitka Voříšková/tel. 244 102 222 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a sdělení o 

částečném odložení žádosti. 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím v platném znění doručené nám dne 22.7.2020 týkající se: 

 

1) poskytnutí kopií všech nájemních či jiných smluv, popř. jiných právních titulů (platných 

k 12. 7. 2019) uzavřených (upravujících vztahy) mezi městskou částí Praha - Kunratice 

a třetími subjekty, na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i 

nemovitém), který se nachází ve vlastnictví či správě městské části Praha - Kunratice, 

umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost/formát; prosím 

o poskytnutí i těch smluv vztahujících se kvýše uvedenému reklamnímu využívání 

majetku ve správě městské části Praha - Kunratice, které případně městská část Praha - 

Kunratice uzavřela v zastoupení za hl. m. Prahu (jsou-li takové). Prosím též o poskytnutí 

všech případných dodatků a příloh takových smluv, případně jiných právních titulů. 

 

2) Poskytnutí informace, jaký byl skutečný příjem městské části Praha - Kunratice z 

jednotlivých výše uvedených smluv, a to, prosím, jednotlivě za roky 2016, 2017 a 2018. 

 

ad 1) 

Všechny uzavřené smlouvy zveřejňujeme na www stránkách MČ Praha-Kunratice 

Vámi požadované informace se týkají dvou smluv a sice č. 18 005 1 00 a 15 005 1 00, 

které jsou platné k 12.7.2019 v tomto případě Vás v souladu s ust. § 6, odst. 1 infZ 

odkazujeme na zveřejněné informace https://www.praha-kunratice.cz/smlouvy, kde 

tyto smlouvy najdete. 

 

ad 2)  

Tyto informace se vztahují k daňovému řízení podle č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a správce daně je vázán mlčenlivostí.  

  

 

S pozdravem 

 

 

 

Jitka   V o ř í š k o v á  

tajemnice ÚMČ Praha Kunratice 

 

https://www.praha-kunratice.cz/smlouvy

