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Dobrý den,

dne 04.04.2022 jsme obdrželi Vaši další žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

1) Ano. Uvedená částka je celkovou souhrnnou částkou.

2) 14

3) Cedule byly umístěné na stanovištích podzemních kontejnerů

4) Městská část Praha 9 nakládání s tříděným komunálním odpadem (odpadem od občanů) neorganizuje a

nefinancuje. Z tohoto důvodu není povinna dokumentovat odložení odpadu mimo kontejner K Lipám x

Litvínovská, který uvádíte.

K Vašemu požadavku o odstranění zmiňovaných informačních cedulí sdělujeme, že neobsahují lživé informace, jak

uvádíte. Na území Městské části Praha 9 je provozován policejní kamerový systém a dále systém chytrých kamer,

které jsou mobilní a takje možnéje operativně nasazovat na místa, která policie vyhodnotí z hlediska porušování

zákona za nejvíce exponovaná. Z tohoto důvodu je informace, že je prostor monitorován kamerovým systémem,

zcela na místě.
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Upozornění: Týká-Ii se tato e-mailová zpráva jednánío smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních

předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvyje tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust.

§ 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky /s dodatkem nebo odchylkou předem

vylučujeme.
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