
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
náměstí Jana Palacha 2 
116 38 Praha 1 

datová schránka: piyj9b4 
e-mail : pr@ff.cuni.cz 

V Praze dne 10. ledna 2019 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 

Žádostí ze dne 1 O. prosince 2018 jsme Vás žádali o poskytnutí informací ohledně manipulace, likvidace či 
jiného naložení s plechem- ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty- který byl v rámci plnění díla s 
názvem "UK-FF-Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2- ll. etapa- Rekonstrukce obvodového a střešního 
pláště budovy" zhotovitelem demontován z terasy I. a na pokyn objednatele uskladněn na místě jím 
určeném , a to včetně doložení dokladů ohledně dispozice s tímto plechem. Součástí Vaší odpovědi ze 
dne 21 . prosince 2018 však doklady nebyly. 

Opětovně Vás tedy na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádáme o doložení dokladů , ohledně manipulace, likvidace či jiného naložení s 
plechem - ze st rany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty - který byl v rámci plnění díla s názvem 
"UK-FF-Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - ll. etapa - Rekonstrukce obvodového a střešního pláště 
budovy" zhotovitelem demontován z terasy 1. , na pokyn objednatele uskladněn na místě jím určené a již 
nebyl zhotovitelem předmětného díla opětovně použit. 
Na základě Vámi poskytnutých informací Váš žádáme zejména o poskytnutí objednávky na odvoz 
zbývajícího plechu a dalšího odpadu z jiných stavebních prací vystavenou spo lečnosti ELIZZA spol. s r.o ., 
dokladu o vykoupení předmětného plechu a dalšího odpadu provozovnou společnosti Kovošrot Group CZ 
s.r.o. za cenu 98.920,- a dokladu, z něhož je zřejmé , kdo je příjemcem částky za vykoupený plech a další 
odpad . 

Žádáme o zaslání předmětných informací - doložení dokladů na níže uvedenou adresu naší společnosti 
pro doručování (viz. adresa kanceláře uvedená níže). 

Děkuji a jsem s pozdravem 

jednatel společnosti PRACOM s.r.o. 
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