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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
Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 9.1.2014 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informací k nabídce vypracování studie radnice m.č. Prahy 10 v následujícím rozsahu
s dotazy :
Bylo vypsané výběrové řízení na zpracovatele takové studie
Kdy bylo vypsané výběrové řízení
Je možné získat podklady k tomuto řízení
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě elektronicky na IS DS: vdxg2k4
Dne 23.10.2013 bylo vypsáno poptávkové řízení na veřejnou zakázku „Zpracování studie
předpokládaných nákladů realizace výstavby nové radnice v lokalitě metro Strašnická“. Poklady pro
toto poptávkové řízení Vám zasíláme přílohou.
Nad rámec výše uvedeného se tímto zároveň vyjadřujeme k Vaší stížnosti na nečinnost povinného
subjektu při vyřizování žádosti o informace. V příloze předmětné žádosti doručené dne 09.01.2014
zasíláte rovněž Vámi sepsanou žádost. V této souvislosti Vám sdělujeme, že se v daném případě
nejednalo o žádost podanou v režimu InfZ. Podle ustanovení § 14 odst. 2 InfZ musí být ze žádosti
zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve
smyslu tohoto zákona. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti, není žádostí ve smyslu InfZ (viz. § 14
odst. 4). Váš předchozí dopis se však na InfZ nijak neodkazuje a z tohoto důvodu nebyla Vaše žádost
vyřizována v režimu InfZ.
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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.
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