Úřad městské části Praha 10
Odbor živnostenský
spisová zn.:
P10-095884/2019/01/01
Naše značka: P10-098654/2019
Vyřizuje linka: Stachová/268
V Praze dne:
4.9.2019

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 živnostenský obdržel dne 27.8.2019 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,,
v souvislosti s Vámi zaslaným rozhodnutím v příloze Vás ještě žádám o informaci, kdy toto rozhodnutí
nabylo právní moci.
Zároveň žádám, abyste si Vámi požadované údaje (viz Vaše předchozí výzva v příloze) zajistili opět
obstaráním dle § 6 odst. 2 Zákona 500/2004 (Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly
zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje
jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou
správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při
opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje
mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje) z úřední evidence,
kterou vedete.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky prostřednictvím Vaší e-mailové adresy.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že proti Rozhodnutí spis. zn. P10-120925/2018, č.j. P10-061847/2019
ze dne 24.6.2019 podal účastník řízení odvolání. Odvolacím správním orgánem je Hlavní město Praha,
Magistrát hl.m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, kterému byl podle ust. § 88 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, soustředěný spisový materiál předán dne 25.7.2019.
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Věra Nachlingerová
vedoucí odboru živnostenského

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:
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„elektronicky podepsáno“

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

tel.: +420 267093268
fax: +420 267310557
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz
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