
EMAILEM 

Vaše značka: 

č. j .: 7/ 2019 

Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne: 03. 12. 2019 

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

Vážený pane, 

dne 27. 11. 2019 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 (dále „povinný 
subjekt") prostředn ictvím elekt ronické podatelny (info@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: 

Váženl 

tímto podle zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném pňstupu k informacím/ ve znění pozdějš/ch 
předpistJ/ žádám o poskytnutí následuj/cích informací: 

1. Sdělení návštěvnosti sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019, 
konkrétně v období posledních deseti dní sezóny 2019 (jednotlivých dní od 21.09.2019 do 
30.09.2019}. 

2. Sdělení zptlsobu/ jakým jsou Č!slovány vstupenky sportovně rekreačního areálu Petynka 
(naříklad jestli je každý den vydávána číselná řada vstpenek zaČ!nající vstupenkou č. 1 a končící 
vstupenkou s nejvyšš/m pořadovým číslem). 

Žádám o zaslání výše požadovaných informací na mtlj email ze kterého byla žádost odeslána. 
Za poskytnutí informací děkuji. 
( 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 poskytuje tuto informaci: 

 

1. část žádosti: 

Návštěvnost sportovně rekreačního areálu Petynka za období sezóny 2019, konkrétně v období 

jednotlivých dní od 21. 09. 2019 do 30. 09. 2019 byla následující: 

 
21. 09. 2019 – 73 návštěvníků 
22. 09. 2019 – 156 návštěvníků 
23. 09. 2019 – 45 návštěvníků 
24. 09. 2019 – 58 návštěvníků 
25. 09. 2019 – 56 návštěvníků 
26. 09. 2019 – 69 návštěvníků 
27. 09. 2019 – 84 návštěvníků 
28. 09. 2019 – 73 návštěvníků 
29. 09. 2019 – 143 návštěvníků 
30. 09. 2019 - 0 návštěvníků (zavřeno) 
 

2. část žádosti: 

Vstupenky Sportovně – rekreačního areálu Petynka jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou 

od vstupenky s pořadovým číslem 1 do vstupenky s nejvyšším pořadovým číslem pro daný 

den, tj. např. v případě návštěvnosti 100 návštěvníku jsou vydány vstupenky od pořadového 

čísla 1 a poslední vydanou vstupenkou je vstupenka s pořadovým číslem 100. Číselná řada 

vstupenek se vždy následující den počítá znovu od čísla 1. 

 
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 27. 11. 2019, 

přezkoumal, zda splňuje formální náležitosti InfZ a následně dne 03. 12. 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.  

 

 

 

Mgr. Ing. Jan Kuchařík 

člen představenstva SNEO, a.s. 

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 




