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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
4.10.2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informace ve znění:

,,Vážení, Podáním z června 2015 (tj. více než před jedním rokem) jsme se na Městskou část Praha 10
obrátili s žádostí o informace týkající se platů úředníků. Tato žádost o informace dosud nebyla v
plném rozsahu poskytnuta. Proti třetímu rozhodnutí o odmítnutí informace jsme podali dne 15.3.
2016 odvolání, o němž dosud nebylo rozhodnuto. Dle informací MHMP z října 2016 MČ Praha 10
pravděpodobně dosud (tj. téměř sedm měsíců!!!!) nepředložila podané odvolání a spis k rozhodnutí o
odvolání. Protože není jisté, zda Povinný subjekt odvolání postoupil nadřízenému subjektu, obracíme
se na Vás s žádostí o zjednání nápravy. Zároveň tuto zprávu zasíláme i povinnému subjektu k
okamžitému zjednání nápravy. Na Městskou část Praha 10 se zároveň obracíme ve smyslu zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádáme o poskytnutí těchto informací:
a) Zda, případně kdy, bylo MHMP postoupeno naše odvolání z 15. 3. 2016 včetně spisu z dané
Městské části,
b) Jméno, příjmení a kontakt na úředníka, který naše odvolání na MHMP vyřizuje,
c) Důvod, proč naše odvolání případně dosud nebylo postoupeno MHMP (ač lhůta již několikrát
uplynula).
S pozdravem“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě – elektronicky do Vaší datové schránky:
a) Předmětné odvolání, vč. spisového materiálu, bylo ze strany zdejšího povinného subjektu
vypraveno na Magistrát hl. m. Prahy (dále jen ,,MHMP“) dne 29.3.2016. Tentýž den došlo i
k doručení na MHMP. Povinný subjekt svá tvrzení dokládá (nad rámec formulace žádosti)
předložením kopie předávacího protokolu vypravení a kopie dokladu o doručení. Na základě
uvedených skutečností je zřejmé, že zdejší povinný subjekt postupoval plně v souladu s § 16
odst. 2 InfZ.

b) Z informací, které má zdejší povinný subjekt k dispozici, je osobou vyřizující Vaše odvolání na
MHMP Mgr. Jan Jančík, e-mail: jan.jancik@praha.eu, tel.: + 420 236 00 2452.
c) Z odpovědi u bodu a) vyplývá, že odvolání bylo ze strany zdejšího povinného subjektu
postoupeno v souladu s InfZ odvolacímu orgánu řádně. Žádný důvod pro nepostoupení zde
tedy není.
Nad rámec obdržené žádosti o informace dle InfZ se tímto povinný subjekt zároveň vyjadřuje
k žádosti o zjednání nápravy. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nečinnost nelze konstatovat u
Úřadu městské části Praha 10 (tedy nikoli u povinného subjektu), ale u MHMP. Správním orgánem
kompetentním ke zjednání nápravy je ve vztahu k MHMP Ministerstvo vnitra České republiky.
Zároveň Vás touto cestou informujeme, že Úřadu městské části Praha 10 byla dne 3.10.2016
doručena žádost MHMP o předložení spisu ve výše uvedené věci. K tomuto zdejší povinný subjekt
sděluje, že ačkoliv v rámci procesu předání odvolání spolu se spisovým materiálem v zákonné lhůtě
nijak nepochybil, postoupí předmětné odvolání, vč. spisového materiálu, MHMP duplicitně znovu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Mgr. Tomáš Kosmel
pověřený vedením odboru kontroly a komunikace
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,,podepsáno elektronicky“

Přílohy:
1.
2.

Předávací protokol vypravení
Potvrzení o doručení

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

