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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 občanskosprávní obdržel dne 2.7.2014
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:
,,Městská část Praha 1, úřad městské části, odbor občansko správních agend, oddělení správního
řízení, Vám podáním datovaným 25.3.2014 postoupil k projednání oznámení o přestupku č.j. KRPC164332-3/PŘ-2013-020113-MCH ze dne 29.11.2013, které učinila
(viz
příloha „208834567_1_Postoupeni_
.pdf“). Tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádám o zaslání kompletní kopie spisového
materiálu, vedeného výše uvedeným povinným subjektem pod výše uvedeným číslem jednacím, a
kompletních kopií veškerých dalších spisů, které v souvislosti s výše uvedenou písemností správní
orgán eventuelně založil, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) prostřednictvím datové
schránky (§ 4 odst. 5 InfZ)“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: v anonymizované podobě jako samostatnou přílohu ve formátu pdf - scan.
Zároveň Vás informujeme, že ve věci bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu
znepřístupnění osobních údajů fyzických osob, které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové
schránky.
Mgr. Karin Horníková
vedoucí odboru občanskosprávního
,,podepsáno elektronicky“
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