
DATOVOU SCHRÁNKOU 

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne: 02. 10. 2019 

Č.j . : 3/2019 

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném 
přístupu k informacím 

Vážený pane inženýre, 

dne 17. 09. 2019 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 prostředn ictvím 
emailových adres členl'.i představenstva společnosti (lfiedler@sneo.cz a jkucharik@sneo.cz) 

Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „lnfZ''). 

Předmětem Vaší žádosti je poskytnutí následující informace: 

Vážené představenstvo/ 

v souladu s ustanovemín zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném přístupu k informaCJín/ a 
zákona č. 131/2001 Sb./ o hlavmín městě Praze/ vás zdvořile žádám o poskytnutí následujíd 
informace: 

1. Dopis či jiný dokument✓ }línž nárokoval kupu}lcí na prodávajícím slevu z Kupní ceny dle 
ďánku 7 RÁMCOVÉ SMLOUW O PŘEVODU PODÍLU mezi společnostmi SNEO/ a.s/ DRA 
Development s.r.o. a Penta Real Estate Holding Limited, viz Příloha 1. 

V příloze prosím nalezněte žádost se všemi náležitostmi a zmiňovanou přílohu v plném znění. 

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě a doručování na tento e-mail 
Oiri.hoskovec@pirati.cz)✓ případně do mé datové schránky (ID: Spmghui ). 
( dále „Žádost") 

SNEO, a.s. se sídlem: 
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl 8, vložka 9085 
Tel. : 235 094 011 , IČ: 2711411 2, DIČ: CZ271141 12 
Bankovní spojení: 35-0961890217 /0100 

a a 
Správa Oeveloperská 
nerrovitosti činnost 

o 
Realtní O:,jekty lnvestičnl 

činnost zvláštnl.o a inženýrská 
urč:erí ornost 



 

 

Tímto bylo rozhodnuto o 

 

poskytnutí informace na základě Žádosti. 

 

Povinný subjekt Žádost vypořádává tak, že přílohou tohoto rozhodnutí přikládá Žádostí 

požadovaný dokument. 

 

Odůvodnění: 

 

Ustanovení §15 odst. 5 písm. d)  InfZ stanoví, že pokud povinný subjekt nerozhodne-li podle 

§ 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí 

žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Povinný subjekt obdržel Žádost dne 17. 09. 2019, 

přezkoumal, zda splňuje formální náležitosti InfZ a následně dne 02. 10. 2019 vydal výše 

uvedené rozhodnutí.  

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. 

Odvolání se podává na adresu společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, příp. 

elektronickými prostředky.  

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Ing Lukáš Fiedler 

Místopředseda představenstva SNEO, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dopis společnosti NOPOCZ01 s.r.o. ze dne 01. 11. 2018 

SNEO, a.s. se sídlem: a • li 6 EJ Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085 
Tel.: 235 094 011, IČ: 271 14112, DIČ: CZ27114112 Správa Oeveloperská Realitní Objekty Investiční 

Bankovní spojení: 35-0961890217 /0100 nemovitosti činnost činnost zvláštního a inženýrská 
určení činnost 




