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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
4. 8. 2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Transparency International – Česká republika, o.p.s (dále jen „TI“ nebo „žadatelka“), žádá na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají smluvních vztahů
uzavřených mezi městskou částí a stavebníky na území městské části.
Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí následujících informací:
1) Sdělení, zda městská část uzavřela od. 1. 1. 2007 do současnosti smlouvu (např. darovací, o
spolupráci), ve které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění městské části a městská část se
zavazuje poskytnout budoucímu stavebníkovi součinnost.
2) Sdělení, zda městská část uzavřela od 1. 1. 2007 do současnosti plánovací smlouvu ve smyslu § 66
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3) Kopie smluv uvedené v bodě 1) a 2), pokud došlo k jejich uzavření.
4) Všechna správní rozhodnutí, která byla vydána v souvislosti se smlouvami v bodě 1) a 2), pokud
existují.
Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě v elektronické podobě, nebo pokud
to nebude možné, prostřednictvím poštovních služeb na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na
přímém poskytnutí informací.“
Vzhledem k požadovaným informacím dospěl povinný subjekt k závěru, že pro vyřízení žádosti je třeba
konzultace mezi několika odbory ÚMČ Praha 10, které by požadovanými smlouvami či rozhodnutími
mohly disponovat. V souladu s touto skutečností Vás povinný subjekt vyrozuměl o prodloužení lhůty
pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ (viz vyrozumění ze dne
19. 8. 2016, zasláno do Vaší datové schránky). Lhůta pro vyřízení žádosti byla prodloužena do
29. 8. 2016.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaší datové schránky.

1) Městská část Praha 10 uzavřela od 1. 1. 2007 do současnosti jednu smlouvu o spolupráci, ve
které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění městské části a městská část se zavazuje
poskytnout budoucímu stavebníkovi součinnost. Jedná se o Smlouvu o spolupráci, uzavřenou
mezi městskou částí Praha 10 a společností GEOSAN ETA, s. r. o., ze dne 10. 2. 2009, a dále
dodatek k této smlouvě ze dne 10. 2. 2009. Darovací smlouvu ve výše uvedeném smyslu
městská část Praha 10 neuzavřela.
2) Městská část Praha 10 uzavřela od 1. 1. 2007 do současnosti jednu plánovací smlouvu ve
smyslu § 66 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o Smlouvu o spolupráci, uzavřenou mezi městskou částí Praha 10, fyzickou osobou,
společností Rezidence Malešice, s. r. o. a společností Ecocity Malešice s. r. o., ze dne
13. 11. 2013.
3) Kopie smluv uvedených v bodě 1) a 2) Vám zasíláme přílohou tohoto dopisu.
4) V souvislosti se smlouvami v bodě 1) a 2) nebyla vydána žádná správní rozhodnutí.
Nad rámec výše uvedeného Vás informujeme o skutečnosti, že ve věci bylo z důvodu neposkytnutí
osobních údajů fyzické osoby (v souladu s ustanovením § 8a InfZ) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části
žádosti, které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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pověřená vedením oddělení stížností a svobodného přístupu k informacím

,,otisk razítka“

,,podepsáno elektronicky“

Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci se společností GEOSAN ETA, s. r. o., včetně dodatku
Příloha č. 2: Smlouva o spolupráci s fyzickou osobou, společností Rezidence Malešice, s. r. o. a
společností Ecocity Malešice s. r. o.
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