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v příloze Vám zasílám Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Odpověď stačí zaslat emailem.

Děkuji za kladné vyřízení a přeji Vám krásný den.
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3, 

700 30 Ostrava, Hrabůvka

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,
tímto žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.

Požaduji poskytnout tyto informace:

1. S jakým subjektem uzavřelo ÚMOB JIH smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy 
o umísťování reklam na výlepové plochy, které je v majetku ÚMOB JIH.

2. Kopii smlouvy (smluv) dle bodu 1.

Děkuji za vyřízení. 

Ing. Marek Konečný
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Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážený pane inženýre,

dne 10. 3. 2021 jsme od Vás obdrželi žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, čj. JIH/21581/21/OPR/Hoj, INF 11/2021, která se týká umísťování reklam v městském obvodě 
Ostrava-Jih.

V žádosti jste požadoval poskytnout odpověď na níže uvedené dotazy, na které Vám současně odpovídáme:

1. S jakým subjektem uzavřelo ÚMOb Ostrava-Jih smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umísťováni 
reklam na výlepové plochy, které je v majetku ÚMOb Ostrava-Jih.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih nemá možnost uzavírat smlouvy, předmětné smlouvy jsou uzavírány jménem 
městského obvodu Ostrava-Jih. Ve Vámi požadované záležitosti se jedná o „ Smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o 
právu provést stavbu", č. 7/014/327/14/Ulr., ze dne II. 11. 2014 včetně tří dodatků, která byla podepsána se spo
lečností RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, 1Č 254 20 160. 
zastoupená jednatelem Jaroslavem Renglem.

2. Kopii smlouvy (smluv) dle hodu 1

Kopii uvedené smlouvy včetně dodatků této smlouvy Vám zasíláme v Příloze č. 1-4 tohoto vyjádření.

Děkujeme Vám za Vámi projevený zájem o věci veřejné a o výsledky naší práce.

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
(dokument je elektronicky podepsán)

Příloha: Příloha č. I: smlouva č. 7/014/327/14/Ulr 
Příloha č. 2: Dodatek č. 1 smlouvy 
Příloha č. 3: Dodatek č. 2 smlouvy 
Příloha č. 4: Dodatek č. 3 smlouvy
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