
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Dobrý den, 
 
na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí 
informací k následujícímu tématu. 
 
Dne 31. 3. 2016 bylo spatřeno nákladní auto s poznávací značkou 4P0 6608 na Smíchově 
podél vody, jak odváží na nákladním prostoru ledabyle přivázané umělecké dílo vyfocené 
níže na fotce. Na základě uskutečněného poznání by mě zajímalo: 
 
Zda se socha nacházela ve vaší městské části. 
 
Pokud je odpověď ano, pak by mě zajímalo: 
 
a) Co zamýšlí vedení radnice s jejím dalším osudem. 
b) Kdo je autorem sochy. 
 
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Odpověď mi stačí zaslat emailem na níže 
uvedenou emailovou adresu. 
 
S pozdravem 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



 
Zdroj: Facebook ze dne 31. 3. 2016 
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VÁŠ DOPIS ZN. I ZE DNE 
I.4. 20 16 

NAŠE ZNAČKA 
Č.j. 9/VOKS/201 6 
(ev.č.:  Pl3-18293/2016) 

VYŘIZUJE /LINKA 
PhDr S. Tru schka I 235 O ll 2 17 

PRAHA 
ll. 4 . 2016 

 
 
Vážená pan

 
k Vaší žádosti o informace, která nám byla doručena dne l. 4. 2016, sdělujeme, že plastika 
na Vámi zaslaném obrázku nebyla nikdy umístěna v naší městské části , tudíž informace o ní 
a jejím autorovi nemáme a nemůžeme poskytnout. 

 
Můžeme Vám jen  poradit - po zadání spojení "socha slévače·' do vyh ledávání obrázku 
v Googlu naleznete tutéž sochu na dvou následují cích odkazech: 

 
http://podbrdsko-cnc} klopcdic.cdc.dza\ od-ckd-a-socha-slc\ ace/ 
http://\\,.,,., .mcsto-horovicc.cu /mcsto/ankcty/socha-sle'acc/ 

 
Socha ted y byla v minulosti nejspíše um ístěna v H ořovicích. Zkuste se zeptat tam. 

 
 
 
 
 

S pozdravem 

Městská část
útad městské

odbor kanceltlře starosty 
SltmeénlnámésU 258011'3i58 00 Praha 511 

 
 

Alice Hoffmannová 
vedoucí odboru kancelář starosty 
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