Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-026384/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 22.3.2018

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 životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel
dne 7. 3. 2018 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,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o
poskytnutí následujících informací.
Rádi bychom Vás požádali o zaslání všech smluv a dodatků, které má MČ Praha 10 uzavřené se společností
ROSSY service a.s.(dříve s.r.o.), IČO: 018 80 802, a to od roku 2010 doteď.
O informace Vás žádám jako soukromá osoba , nar.
,
,
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. V
případě, že by nebylo možné informace v elektronické formě zaslat, Vás prosím o jejich poskytnutí na adresu:
,
. Bude-li nutné za vyřízení mé žádosti účtovat nějaký
poplatek, prosím o předchozí zaslání jeho odhadu.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na datovém nosiči CD na adresu Vašeho trvalého pobytu. Dle ustanovení § 4a odst. 3 InfZ,
pokud způsob poskytnutí informace by pro povinný subjekt představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví
povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné využití
žadatelem. Dle § 4a odst. 1 InfZ poslední věta, pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a
způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci v elektronické podobě.
Vzhledem k rozsahu informací požadovaných žadatelem (cca 72 MB) byl zvolen náhradní způsob doručení
požadovaných informací. Elektronická forma příloh byla jejich zasláním na CD zachována.
Zároveň Vám sdělujeme, že ohledně osobních údajů fyzických osob obsažených v poskytovaných přílohách
bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ, které souběžně
zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytovaných
příloh však zveřejňujeme, v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci
vyjadřující obsah poskytnuté informace.

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
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