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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 majetkoprávní obdržel dne 24. 7. 2017 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:
„Vážená paní, vážený pane,
V návaznosti na zveřejnění informace o chystaném soupisu technického stavu kotelen v péči či
vlastnictví MČ Praha 10 (Usnesení RMČ č. 405 ze dne 18. 5. 2017) žádám o aktuální seznam všech
kotelen, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 10, s uvedením přesné adresy (čísla
parcely, k.ú.), velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný prostor v pronájmu, a jména právnické
osoby, které je objekt pronajímán (či informace, že se jedná o osobu fyzickou), s informací od kdy a do
kdy (či zda na dobu neurčitou), a informací, jaký je zhruba technický stav dané kotelny (např. pomocí
klasifikace kvality a-c).
Žádáme o poskytnutí informace na můj email.
Žádáme o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS
po exportu z příslušného informačního systému jako byl výstup poskytnut minule.“
Vzhledem ke skutečnosti, že z žádosti o informace nebylo zřejmé, kdo je žadatelem o informace, zda
právnická či fyzická osoba, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti ve smyslu § 14 odst. 5 písm. a) InfZ.
Žadatel informaci o tom, kdo je žadatelem, doplnil dne 27. 7. 2017; nová lhůta pro vyřízení žádosti tak
končila dne 11. 8. 2017.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky formou přílohy na Vámi uvedený e-mail.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt ke dni podání Vaší žádosti nedisponuje evidencí velkosti kotelen
v m2, kterou také požadujete, bylo v této věci vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 2 odst. 4
InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ), 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.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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