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Obec Pol["tÁ,
Žádost o informaci -- volební plakáty

Vážení,
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve

vašíobcivyčleněnénástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepenívolebních plakátů ve smyslu zákona
247/t995 Sb., o volbách do Parlamentu Českérepubliky.

č.

Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určenéúplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo
dodání propagačníhomateriálu našípolitické strany.

:.-

Pokud jste ve vašíobci vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek
pronájmu.
Prosíme, odpovězte na tuto e-mailovou adresu. Zádáme o příméposkytnutí informace v textovém formátu v přímo v
těle e-mailové zprávy (prosíme, nepoužívejte pdf).

Předem děkujeme za odpověd'.
S pozdravem
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obec polště
Komu:
Předmět:

AŠeskÁ" pirÁ"tskÁ" strana
RE:Žádost o informaci -- volební plakáty

Dobrý den,

7

na základě VaŠíŽádostize dne 11. října 2013 Vám sdělujeme, že v obci Polště nenívymezena plakátovací plocha
pro vylepenívolebních plakátŮ ve smyslu zákona č.247/1,995 Sb,, § 16 odst. ].. Tyto materiály je však možnévyvěsit
na plakátovací ploše u zastávky autobusů.
S pozdravem Miroslav Pech, starosta obce
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p ---:Original Message---From : ASeskA" pi rA"tskA" stra na Imailto: nastenkv. i hc@ pirati.cz]
Sent: Friday, October 1,1,,20131:09 AM
To: Obec Pol["tA>

Subject: Žádost o informaci -- volební plakáty

Vážení,
na základě zákona Č.1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,žádáme o poskytnutíinformace, zda jsou ve

vaŠÍobcivyČleněnénástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepenívolebních plakátů ve smyslu zákona
247/1995 Sb,, o volbách do Parlamentu Českérepubliky.

č.

Pokud ano, prosíme o uvedeníjejich přesné polohy určenéúplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo
dodání propagačníhomateriálu našípolitické strany.
Pokud jste ve vašíobcivyčlenili takové plochy k pronájmu, ororlm" o uvedení výše nájemného a podmínek
pronájmu.
Prosíme, odpovězte na tuto e-mailovou adresu. Zádáme o příméposkytnutí informace v textovém formátu v přímo v
těle e-mailové zprávy (prosíme, nepoužívejtepdf).
Předem děkujeme za odpověd'.
S pozdravem
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