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Městská část Praha 1-22 
Doručeno datovou schránkou 

V Praze dne 27. prosince 2011  

 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
dovolujeme si Vás požádat o níže specifikované informace týkající radničních periodik. Konkrétně žádáme o 
poskytnutí těchto informací: 
 

1. Informaci, zda Městská část vydává radniční periodikum, pokud ano, od kterého roku, 
2. Pokud radniční periodikum Městská část vydává, pak dále níže uvedené informace: 

a) Počet obyvatel MČ / náklad radničního periodika / procentní podíl remitendy, tj. počet výtisků, 
které ve skutečnosti nejsou prodány či rozdány občanům – rozlišeno dle let za posledních 10 let 

b) Informaci, zda je radniční periodikum pro občany bezplatné, či zpoplatněné, popřípadě cenu 
radničního periodika – rozlišeno dle let za posledních 10 let 

c) Průměrná výrobní cena jednoho výtisku (výroba včetně distribuce) – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let 

d) Počet výtisků ročně (frekvence vydávání radničního periodika) – rozlišeno dle let za posledních 10 
let 

e) Informaci o formátu a průměrném počtu stran radničního periodika – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let 

f) Informaci, zda radniční periodikum obsahuje inzerci, pokud ano, procentní podíl inzerce na 
radničním periodiku a průměrný roční příjem z inzerce – rozlišeno dle let za posledních 10 let 

g) Informaci, jakým způsobem je organizována výroba a tisk radničního periodika (městskou částí či 
třetí osobou, popřípadě kterou třetí osobou) – rozlišeno dle let za posledních 10 let. 

 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 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. 
 
 

                                                                                                              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, Praha 6, PSČ: 160 00 


