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Městský obvod Třebovice
Zádost o informaci-- volební plakáty

Vážení,

na základě zákona č. La6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve

vašem obvodu vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepenívolebních plakátů ve smyslu zákona č.

247 /L995 Sb', o volbách do Parlamentu České republiky.

Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo

dodání propagačního materiálu naší politické strany.

Pokud jste ve vašem obvodu vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedenívýše nájemného a podmínek
pronájmu.

Prosíme, odpovězte na tuto e-mailovou adresu. Zádáme o přímé poskytnutí informace v textovém formátu v přímo v

těle e-mailové zprávy (prosíme, nepoužívejte pdf).

Předem děkujeme za odpověd'.
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/í999 sb., o svobodném přístupu k informacÍm

Na základě Vaší žádosti poskytujeme požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím' ve znění pozdějších předpisů.

V městském obvodu Třebovice nejsou vyhrazeny plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu $ 16

zákona č) z47l1995 Sb.' o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V městském obvodu Třebovice jsou však volně přístupné 3 plakátovací plochy, které jsou ryužívány i pro

ťy.to účely.

Týo plochy se nacházejí v těchto lokalitách:
- u křižovatky ulic Třebovická a Pod Výhonem (GPS souřadnice: 49"49'54.70l ''N, 18o11'45.87l''E)
- ulice Třebovická (GPS souřadnice: 49"50'2.296''N, 18o1 1'41.584''E)
- konec ulice Kozinovy směrem k ulici opavské (GPS souřadnice:49o49'42'361''N, l8"l l'35.128''E)
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