
Vážená paní, vážený pane,

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

- celkové externí náklady spojené s vydáváním tiskoviny typu "radniční listy" vynaložené Vaší městskou 
částí v období 1. 1. 2015 až 31.12.2015
- seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí (např. název tiskárny, 
distributora atd.)
- v jakém nákladu Vaše radniční listy vychází

Vámi zaslané informace neplánuji publikovat a nemají sloužit ani k žádnému "očerňování", mají sloužit 
jako podklad pro analýzu na toto téma. Se stejným dotazem oslovuji více městských částí.

Prosím, informaci zašlete na e-mail .

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i případné rozhodnutí o odmítnutí žádosti postupem podle 
§ 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru
na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Pokud bude Vaše odpověď a poskytnuté informace automaticky zveřejněny na internetu, žádám, abyste 
do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum 
narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená 
paní".

_____

Informace o žadateli: 

Dotazovaná instituce:
Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
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Vážená paní  

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 

20. 9. 2016 19/VOKS/2016, P13-47679/2016 PhDr S. Truschka / 235 011 217 3. 10. 2016 

Vážená paní, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 20. 9. 2016 ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.,   
o svobodném přístupu k informacím, Vám k jednotlivým bodům žádosti sděluji následující:

1. celkové externí náklady spojené s vydáváním tiskoviny typu "radniční listy" vynaložené městskou
částí v období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 

Celkové náklady na tisk a distribuci Zpravodaje MČ Praha 13 STOP v roce 2015 byly 
1 964 157 Kč. Současně ale městská část získala 1 526 423 Kč za placenou inzerci. 

2. seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí (např. název tiskárny,
distributora atd.) 

V roce 2015 (a do května 2016) zajišťovala grafickou úpravu a tisk zpravodaje společnost 
Moraviapress, a.s., U Póny 3061, Břeclav. Od září 2016 zajišťuje grafickou úpravu a tisk 
společnost Profiscan s.r.o., Moskevská 14/1, Most. Distribuci zpravodaje do schránek 
obyvatel provádí firma Sabina, Pavel Sirotek, Kovářova 1574, Praha 5 – Stodůlky. 

3. v jakém nákladu radniční listy vychází

V požadovaném roce 2015 vycházel zpravodaj Prahy 13 v nákladu 30 000 výtisků. 
V současné době je náklad 31 000 výtisků. 

S pozdravem 

Alice Hoffmannová  
vedoucí odboru – kancelář starosty 

Sídlo: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5 TELEFON: Ústředna 235 011 111, 235 012 111 
IČO: 00241687 
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