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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
14. 11. 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:
„1.
Žádám o zaslání nájemních smluv uzavřených v letech 2014,2015,2016 mezi MČ Praha 10 a
společnostmi Medifin a.s. a Medifin – reality, s.r.o. na pronájem Polikliniky Malešice, včetně všech
dodatků.
2.
Žádám o zaslání smluv uzavřených v letech 2014,2015,2016 mezi MČ Praha 10 a společnostmi
Medifin a.s. a Medifin – reality, s.r.o. na provozování lékařské pohotovosti a lékárenské pohotovosti v
objektu Polikliniky Malešice, včetně všech dodatků.
Současně uvádím, že tuto žádost jsem již podal dne 13.9.2016, přičemž Úřad m.č. Praha 10 v rozporu
se zákonem informace v zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) neposkytl!“
Současně se zněním této žádosti povinný subjekt obdržel Vaši stížnost ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b)
InfZ na postup při vyřizování žádosti o informace, respektive na nevyřízení Vaší žádosti v zákonné lhůtě
(původní žádost obdobného znění jste dle svého tvrzení podal již 13. 9. 2016). Povinný subjekt
důkladně prošetřil tvrzení uvedená ve stížnosti a dospěl ke zjištění, že původní žadatelovu žádost server
omylem vyhodnotil jako nevyžádanou poštu (spam). Proto tato žádost fakticky nebyla doručena na
elektronickou podatelnu povinného subjektu a nemohla tak být ani předána odpovědným
pracovníkům k vyřízení. Povinný subjekt proto vyhodnotil stížnost žadatele na nevyřízení jeho žádosti
v zákonné lhůtě jako důvodnou. Podle § 16a odst. 5 InfZ „povinný subjekt předloží stížnost spolu se
spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě
stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční
nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti“ (pozn. – zvýraznění provedl povinný subjekt).
Vzhledem k tomu, že povinný subjekt stížnosti z výše uvedených důvodů zcela vyhověl, vyřizuje
žadatelovu žádost, respektive žádosti o informace, v zákonné lhůtě formou autoremedury.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě příloh. Současně Vám, v souladu se
zněním Vaší žádosti, sdělujeme, že povinný subjekt nemá uzavřenou žádnou smlouvu se společností
Medifin – reality, s. r.o. na pronájem polikliniky Malešice, popř. na provozování lékařské pohotovosti a
lékárenské pohotovosti v objektu Polikliniky Malešice, v letech 2014, 2015 a 2016.

Zároveň Vás informujeme, že ve věci Vaší žádosti bylo k části bodu 2. žádosti vydáno rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti z důvodu znepřístupnění osobních údajů fyzických osob (§ 8a InfZ), které Vám
bylo souběžně zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Za výše uvedená technická nedopatření, která způsobila nevyřízení Vaší původní žádosti v zákonné
lhůtě, se Vám omlouváme.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
pověřený vedením odboru kontroly a komunikace
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