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Poskmnutí informace - odkaz na zveřejně nou informaci
Vážený pane inženýre,

Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrám obdržel dne 29.3.2019 rozhodnutí
Ministerstva vnitra, č. j. MV—18537-6/ODK—2019, ze dne 29. 3. 2019, které nabylo právní moci
téhož dne, kterým Ministerstvo vnitra zrušilo rozhodnutí Magistrátu, č. j. MHMP 322408/2019,

ze dne 18. 2. 2019, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace & vrátilo Magistrátu Vaši žádost
o poskytnutí informace ze dne 28. 12. 2019 k novému projednání.
Magistrát tedy znovu Vaší žádost posoudil & vsouladu sš 6 odst. 1 lan Vám poskytuje
požadované informace formou odkazu na zveřejněnou informaci. Veškerou Vámi požadovanou
smluvní dokumentaci naleznete vcřcjnč přístupnou na webových stránkách httQS'J/tsk-grahacz
za použití následujícího postupu: odrážka „O společnosti“, odrážka „Příspěvková organizace“,
odrážka

„Profil zadavatele“ odrážka

„Smlouw“

a

do

kolonky

„Název“

vyplňte

slovo

„rychlost“.

Rychlomčry byly pořizovány příspěvkovou organizací Technická správa komunikací, přičemž
pouze smlouva na provádění údržby zařizení měření rychlosti, která Vám byla zaslána jako
příloha poskytnutí informace povinného subjektu Technická správa komunikaci hl. m. Prahy,
a.s., č. j. TSK/Ro8/2019, ze dne 22. 2. 2019. přešla v souladu se Smlouvou o zajištění správy
majetku a o výkonu dalších činností mczi hlavním městem Prahou a Technickou správou
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