Úřad městské části Praha 10
Kancelář starosty
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
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P10-004186/2014

Ing. Kubištová/568
14. 1. 2014

KRR Architektura, s. r. o.
Bartoškova 26
140 00 Praha 4
ID DS: vdxg2k4

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Úřad 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
informace ve znění:
„Žádáme o poskytnutí informace, jak bylo hlasováno - konkrétně po jménech jednotlivých zastupitelů
(členové rady)“.
Z obsahu Vaší žádosti vyplývá, že požadovaná informace se týká usnesení RMČ č. 1132 z 19. zasedání
rady.
K přijetí usnesení rady MČ je třeba nadpoloviční většiny (tedy 5) hlasů. Usnesení rady MČ č. 1132 ze
dne 16. 10. 2013 bylo přijato 6 hlasy. Rada rozhoduje jako kolektivní orgán, evidence jmenovitého
hlasování členů rady neexistuje. V této části žádosti bylo z důvodu neexistence požadované
informace vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám současně zasíláme do datové
schránky.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky prostřednictvím DS vdxg2k4, poštou na adresu Praha 4, Bartoškova 26.
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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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 9. 1. 2014
zasíláte rovněž Vámi sepsanou žádost o poskytnutí informace ze dne 27. 11. 2013. V této souvislosti
Vám sdělujeme, že podle § 14 odst. 3 InfZ musí být elektronická žádost podána prostřednictvím
elektronické adresy podatelny povinného subjektu. Pokud takto podána není, tak se nejedná o žádost
ve smyslu InfZ (viz § 14 odst. 4 InfZ). Po obdržení žádosti ze dne 9. 1. 2014 povinný subjekt tuto
skutečnost ověřil a zjistil, že Vaše původní žádost nebyla takto ani jiným způsobem (např. doručením
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb) podána.

Ing. Lada Kubištová
vedoucí oddělení rady a zastupitelstva
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