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Reltonová Jana

Od: Novotný David <novotny.david@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 22. března 2012 16:06
Komu: j.tauchman@seznam.cz
Kopie: reltonova.jana@magistrat.liberec.cz; kypta@tsml.cz; 'Martin Lukáš'; 'Fadrhonc Jindřich'; 'Stránská Pavlína '
Předmět: FW: Žádost o zveřejnění smluv na odtahovou službu a parkovací systém ve městě Liberci
Přílohy: 107-04.pdf; 107-04 - dodatek č. 1.pdf; 107-04 - dodatek č. 2.pdf; 138-99.pdf; 138-99 - dodatek č. 1.pdf; podnájem 

nebyt.prostor.pdf; Žádost zveřejnění smluv TSML.pdf
Podepsáno: Novotny.David@magistrat.liberec.cz

Vážený pane Tauchmane, 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 9.3.2012 Vám v příloze  posílám požadované dokumenty tykající se smluvního vztahu 

TSML a.s. – Město Liberec na parkování a provozování odtahové služby dle níže uvedených „korekcí“ společnosti 

TSML a.s.. 

 

S pozdravem 

 

Bc. David Novotný 
Odbor správy ve řejného majetku  
Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Pracoviště : Masarykova 625/24 

  

telefon: 485 243 874, 602 482 319 
e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

  

  

 

From: Otakar Kypta, Ing. [mailto:kypta@tsml.cz]  
Sent: Monday, March 19, 2012 10:56 AM 
To: 'Novotný David' 
Cc: martin.lukas@magistrat.liberec.cz 
Subject: RE: Žádost o zveřejnění smluv na odtahovou službu a parkovací systém ve městě Liberci 
 

Dobrý den, 
na základě Vašeho požadavku zveřejnění smluv podle Zákona 106/1999 Sb. O 

svobodném přístupu k informacím, mezi SML  a TSML a.s. týkajících se parkovacího systému 
Vám posílám příslušné smlouvy, upravené tak, aby nemohlo při jejich zveřejnění dojít k zneužití 
informací v obchodním styku z pohledu Zákona 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a následně 
případnému poškození TSML a.s.  
Úprava těchto smluv pro jejich zveřejnění byla projednána a schválena v představenstvu TSML 
a.s. 15.3.2012. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Otakar Kypta 
Výkonný ředitel TSML a. s. 
Erbenova 376/2 
460 08 Liberec 8 
tel: 482 410 333 
mobil: +420 604 295 425 
 

From: Novotný David [mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Wednesday, March 14, 2012 10:23 AM 
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To: kypta@tsml.cz; janickova@tsml.cz; 'Martin Lukáš' 
Subject: Žádost o zveřejnění smluv na odtahovou službu a parkovací systém ve městě Liberci 
 

Dobrý den, 

 

V příloze Vám posílám v příloze žádost na zveřejnění smluv ve věci odtahů a provozu parkovacího systému mezi 

TSML a.s. a SML. Prosím o Vaše posouzení, zde  je možno kompletně odeslat předmětné smlouvy v kopii  žadateli, 

nebo zda v režimu obchodního zákoníku se musí provést určité korekce údajů ( například v souvislosti s obchodním 

tajemstvím apod. ) a případně takto upravené smlouvy mi prosím pošlete a to pokud možno do pátku tohoto týdne. 

 

Děkuji 

 

Bc. David Novotný 
Odbor správy ve řejného majetku  
Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Pracoviště : Masarykova 625/24 

  

telefon: 485 243 874, 602 482 319 
e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

  

 


