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Městská část Praha Velká Chuchle 
Doručeno datovou schránkou 
 
 

V Praze dne 16. prosince 2011  

 

Doplněná žádost o poskytnutí informací podle zákon č.106/1999 Sb. 

 
Vážení, 

na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace. 

1. Kde a jakým způsobem je stanoven poplatek ze vstupného, který MČ Praha Chuchle vybírá ze 
vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce ve smyslu zákona č. 565/1990 
sb., o místních poplatcích (dále jen „poplatek ze vstupného“), tedy obecně informaci o 
stanovené povinnosti pro poplatníky poplatku ze vstupného, popřípadě informaci, že MČ 
takový poplatek v období let 1991-2011 nepožadovala a nevybírala, 

a) je-li tento poplatek stanoven právním předpisem obce, pak žádáme zároveň o kopii 
tohoto právního předpisu, který platil v období let 1991-2011 

b) je-li tento poplatek stanoven dohodou s poplatníkem paušální částkou, pak kopie 
veškerých takto uzavřených dohod za období let 1991-2011. 

2. Výši vybraného poplatku ze vstupného za období let 1991-2011, vybraného v souvislosti se 
všemi akcemi pořádanými na Dostihovém závodišti Praha Chuchle, vždy s uvedením názvu 
pořádané akce, roku pořádání akce, názvu poplatníka za pořádanou akci a výši vybraného 
poplatku ze vstupného. 
 

Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této 
žádosti na adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13/232, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, 
žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., 
ID datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.  

 
    
 

Oživení, o.s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 

 
Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13/232, Praha 6, PSČ: 160 00 


