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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 3. 9.
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:
„Dobrý den,
s odkazem na výzvu hnutí Oživení ze dne 21. 7. 2016, která je umístěna pod tímto odkazem:
http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2016/07/vyzva-zastupitelum-prahy-10.pdf
žádám
dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí:
1) žádost ze dne 27. 4. 2014
2) odpověď na žádost o informace ze dne 28. 6. 2016
3) reakci (nebo reakce) ÚMČ Praha 10 na výše uvedenou výzvu hnutí Oživení
4) všechna vydaná rozhodnutí k výše uvedené žádosti
5) informace, které byly požadovány ve výše uvedené žádosti.“
Vzhledem k tomu, že vymezení požadovaných informací bylo v některých bodech příliš obecné a nebylo
zřejmé, které konkrétní informace mají být k těmto bodům poskytnuty, vyzval Vás povinný subjekt dne
12. 9. 2016 k upřesnění Vaší žádosti (doručeno dne 17. 9. 2016). Žádost jste upřesnil dne 6. 10. 2016,
tedy v zákonné lhůtě.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
na datovém nosiči CD ve formě příloh. Podle ustanovení § 4a odst. 3 InfZ, pokud způsob poskytnutí
informace je pro povinný subjekt nepřiměřeně zatěžující, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že
poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem. V daném případě
žadatel požaduje objemné množství informací, proto se povinný subjekt odchýlil od poskytnutí
informace způsobem, jakým byla žádost o informace podána. Ohledně formy pak dodržel
elektronickou podobu jednotlivých dokumentů.
Zároveň Vás informujeme, že ve věci Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
z důvodu znepřístupnění osobních údajů fyzické osoby (§ 8a InfZ), které Vám bylo souběžně zasláno do
Vaší datové schránky.

Vzhledem k tomu, že požadovaná informace je mimořádně rozsáhlá a poskytovaná v elektronické
podobě na datovém nosiči CD, povinný subjekt podle § 5 odst. 3 InfZ zveřejňuje pouze tuto
doprovodnou informaci. Povinný subjekt uvádí, že se v daném případě jedná o poskytnutí
dokumentace o objemu větším jak 95 MB.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
pověřený vedením odboru kontroly a komunikace
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