Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-046654/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 10.5.2018
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 25. 4. 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:

„Vážená paní, vážený pane,
Na základě Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou,
schváleného usnesením ZMČ Praha 10 č.u. 12/1/2016, změněného ZMČ Praha 10 dne 1.12.2016, mělo dojít
ke zřízení pracovní skupiny, a to nejpozději do 31.12.2016. Pracovní skupina se měla zabývat otázkami
souvisejícími s urbanistickým rozvojem území. Bohužel o existenci a činnosti této pracovní skupiny nelze
veřejně dohledat žádné záznamy. Proto žádám o následující:
- Zda byla tato skupina založena, k jakému datu a seznam členů skupiny.
- Zápisy z jednání skupiny či jiné dokumety vytvořené touto skupinou.
Žádám o zaslání dokumentů elektronickou cestou, a to na email:
ochotu a s přátelským pozdravem.“

. Velmi děkuji za

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě tohoto přípisu.
Zda byla tato skupina založena, k jakému datu a seznam členů skupiny.
Na základě usnesení č. 895 RMČ Praha 10 ze dne 16. 11. 2016 byli do pracovní skupiny ze strany městské
části Praha 10 jmenováni tito zástupci: Ing. Tomáš Pek, S.E., Bc. Martin Pecánek, Mgr. Petr Janů. I přes
opakované urgence ze strany městské části Praha 10 nebyla pracovní skupina dodnes dotvořena zástupci hl.
m. Prahy. Z tohoto důvodu tedy pracovní skupina nebyla založena.
Zápisy z jednání skupiny či jiné dokumenty vytvořené touto skupinou.
Touto skupinou nebyly vytvořeny žádné zápisy či jiné dokumenty, neboť k dnešnímu dni dosud nevznikla.
Z výše uvedeného důvodu Vám sdělujeme, že je Vámi požadovaná informace z druhé otázky Vaší žádosti
informací neexistující. Z toho důvodu bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, a to z důvodu
obsaženého v ustanovení § 2 odst. 4 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.

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

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 348

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

