
From: ÄŚeskĂˇ pirĂˇtskĂˇ strana [mailto:nastenky.msk@pirati.cz]  

Sent: Friday, October 11, 2013 1:05 AM 

To: Obec HornĂ SuchĂˇ 

Subject: Žádost o informaci -- volební plakáty 

 

Vážení, 

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší obci vyčleněné nástěnky 

nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 

247/1995 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 vaší obci vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o 

uvedení výše 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 odpověď. 

 

S pozdravem 

Žadatelka: Česká pirátská strana 

IČ: 71339698 

Sídlo: Dalimilova 6, Praha 3, 13000 

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: nastenky.msk@pirati.cz  

 

Povinný subjekt: Obec Horní Suchá 

 

Sdělení k žádosti o informaci – plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona 

č. 247/1995 Sb. 

K Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sdělujeme, 

že v naší obci nemáme vyhrazeny nástěnky pro vylepení volebních plakátů, ani k tomuto 

účelu vyčleněny plochy k pronájmu. 

Obecní úřad má umístěny v obci pro zveřejňování informací občanům dřevěné vývěsky (níže 

uvedeno určení jejich polohy), na ně si mohou zájemci v případě volného místa sami vyvěsit 

plakáty, oznámení, pozvánky apod. Tyto plochy jsou k dispozici všem zdarma. 

 spojnice ulic Centrum a Sportovní (naproti čp. 1279) 

 ulice 6. srpna (u čp. 973) 

 ulice 6. srpna (u čp. 1184) 

 ulice Zelená (u zastávky ČSAD, naproti čp. 48) 

 ulice Hornosušská (u čp. 213) 

 Sídliště Chrost (u potravin Hruška, vedle bytového domu čp. 1220) 

 ulice Těrlická (u čp. 1036) 

 ulice Osvobození (u zastávek ČSAD – v obou směrech) 

 ulice Spodní (u čp. 885) 

 ulice Stonavská (u čp. 306) 
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