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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
3. 8. 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:
,,Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů Vás žádám o: poskytnutí veškerých stávajících dokumentů (např. studií, analýz, anket,
stavebních posudků, cenových kalkulací, projektové dokumentace) zpracovaných za účelem
znovuzprovoznění objektu KD Eden, a to od 1. 1. 2007, stavebních plánů objektu KD Eden, zápisy
z jednání pracovních skupin, komisí a výborů“.
V procesu vyřízení této žádosti byly ze strany povinného subjektu vydány celkem dvě rozhodnutí o
odmítnutí žádosti, proti kterým bylo ze strany žadatele vždy podáno odvolání.
O druhém odvolání bylo ze strany nadřízeného orgánu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy („MHMP“)
rozhodnuto tak, že podle § 16 odst. 3 InfZ ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, bylo odvolání zamítnuto a napadené rozhodnutí povinného subjektu bylo
potvrzeno (viz rozhodnutí MHMP ze dne 14. 12. 2017, č.j.: MHMP 1947446/2017). Tímto posledním
úkonem byla žádost ve smyslu InfZ formálně vyřízena. Povinný subjekt dále uvádí, že v rámci jeho
posledního projednání bylo z jeho strany na žádost hleděno tak, že směřuje k poskytnutí pouze těch
dotčených informací, které měly být vytvořeny, resp. vyhotoveny od 1. 1. 2007.
Navzdory výše uvedenému formálnímu vyřízení žádosti bylo následně při opětovném posouzení
zjištěno, že rozsah požadovaných informací ve Vámi zaslané žádosti byl zřejmě širší, než jak jej povinný
subjekt dříve posoudil. Toto nedorozumění vzniklo pochybením úředníka, který již není zaměstnancem
MČ Praha 10.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tak zpětně poskytujeme předmětné informace, a to zasláním
na adresu Vašeho trvalého pobytu, přičemž připojované přílohy jsou zasílány na datovém nosiči (CD).
Dle ustanovení § 4a odst. 3 InfZ, pokud způsob poskytnutí informace by pro povinný subjekt
představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným
způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem. Dle § 4a odst. 1 InfZ poslední věta, pokud je to
možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne
povinný subjekt informaci v elektronické podobě. Vzhledem k rozsahu zasílaných informací (cca 810

MB) byl zvolen náhradní způsob doručení požadovaných informací. Elektronická forma příloh byla
jejich zasláním na CD zachována.
Za případné komplikace, způsobné možným nesprávným posouzení informačního rozsahu žádosti, se
Vám omlouváme.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu
poskytovaných příloh však zveřejňujeme, v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto
doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního

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

