Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní

Vážený pan
tr. byt. :
doručovací adresa :

Váš dopis zn.:
Naše značka:

P10-06701/2014
SZ P10-067304/2014
Č.j. P10-076330/2014
Vyřizuje linka: 683
V Praze dne: 01.09.2014

Poskytnutí informace na žádost podle 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
26.08.2014 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:
1.1 seznam advokátů resp. advokátních kanceláří (v případě společného výkonu advokacie ve
smyslu par. 14 a násl. zák. o advokacii), kteří poskytovali Vašemu Úřadu právní služby v
průběhu období od 1.1.2010 až do 31.12.2013, a to včetně advokátů se kterými úřad
případně uzavřel smlouvu prostřednictvím jiných subjektů (např. mandatářů či jiných osob
pověřených správou majetku svěřeného Úřadu), včetně
1.2 uvedení částky, která byla jednotlivým advokátům / advokátní kancelářím za poskytnutí
právních služeb za uvedené období uhrazena ať již Úřadem či prostřednictvím jiných subjektů
(např. mandatářů či jiných osob pověřených správou majetku svěřeného Úřadu). Postačí
uvést souhrnná částka u každého advokáta / advokátní kanceláře s rozdělením na každý rok
poskytování právních služeb v Předmětném období.
2.1 jakým způsobem ohledně výběru každého z advokátů postupoval úřad z hlediska zákona
o veřejných zakázkách, tj. zda zakázka byla zadána v zadávacím řízení či zda se jednalo o
zakázku malého rozsahu
2.2 zda v kladném případě kde byla taková zadávací řízení uveřejňována (např. na profilu
zadavatele či ve věstníku). V takovém případě žádám též o uvedení internetových odkazů na
taková zveřejnění. Jestliže naopak zadávací řízení či postup dle zákona o veřejných zakázkách
nebyl užit, ač se tak mělo stát, tak ve kterých případech se tak stalo. Předmětné sdělení mi
zašlete ve formě přehledu zpracovaného s rozčleněním u každého z advokátů.
Dne 3.7.2014 jste byl vyrozuměn o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí
informace dle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. Dne 9.7.2014 Vám bylo zasláno Oznámení o výši
úhrady za poskytnutí informací dle § 17 odst. 3 InfZ. Proti vypočtené úhradě ve výši 2.000 Kč
jste si podal stížnost, která nám byla doručena dne 23.7.2014. O této následně rozhodoval
Magistrát hl.m. Prahy a svým Rozhodnutím ze dne 6.8.2014 výši odměny za poskytnutí

informací dle ust. § 16a odst. 7 písm. a) InfZ potvrdil. Vzhledem k tomu, že jste předmětnou
částku uhradil, tak v souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace
poskytujeme ve formě samostatné přílohy č.1
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude odpověď zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10 a to formou doprovodné informace.
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