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Městský úřad Blatná
Odbor správní a živnostenský úřad
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111
Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše značka:

26.04.2021
MUBL 6392/2021/OSŽU/5

Čj:

MUBL 6843

Vyřizuje:

Ing. Hana Valachová

Tel:

383 416 205

E-mail:

valachova@mesto-blatna.cz

Datum:

03.05.2021

Paní
Markéta Juřicová
strana Levice, IČO 49628089
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
IDDS: 6b4w5v7

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti Markéty Juřicové,
spolupředsedkyně strany Levice, sídlo: Přípotoční 869/19, 101 00 Praha 10, IČO 49628089
(dále jen „žadatelka“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím ze dne 26.04.2021, vedené pod č. j. MUBL 6392/2021, informace, které jsou
uvedeny v bodech 1 a 2:
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
sp. zn. MUBL 6392/2021/OSŽU/4, čj. MUBL 6841/2021 ze dne 03.05.2021 a odeslána
žadatelce současně s poskytnutím informací.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1) Počet a umístění plakátovacích ploch na území Vaší obce:
Poskytnutí informace: Ve městě Blatná je umístěno 9 plakátovacích ploch - příloha č. 1
(v anonymizované podobě).
2) Podmínky pro užívání těchto plakátovacích ploch:

Poskytnutí informace: Podmínky pro užívání plakátovacích ploch stanoví Smlouva
uzavřená dne 15.01.2013 mezi městem Blatná a společností WIP Reklama spol.
s r. o. – příloha č. 2 (v anonymizované podobě).
Ing Hana Valachová
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
podepsáno elektronicky

Příloha:
 č. 1 Mapa umístění výlepových míst (v anonymizované podobě)
 č. 2 Smlouva ze dne 15.01.2013 mezi městem Blatná a společností WIP Reklama
spol. s r. o. (v anonymizované podobě)

