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Poskytnutí informace
Rozhodnutí o částečném odložení žádosti
na žádost č.j. 65727 ze dne 18.7.2012
Úřad městské části Praha 4, odbor kancelář tajemníka, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), poskytuje informaci a vydává rozhodnutí o částečném odložení
žádosti ve věci žádosti Ing. Jana Lukeše (nar. 24.1.1977, bytem Lopatecká 340/24, 147 00 Praha 4), č.j. 65727 ze dne 18.7.2012 o
poskytnutí informací:
1.
2.

v návaznosti na Rozhodnutí Rady MČ Prahy 4 – 30R-756/2011 – sdělení všech dokumentů, které úřad obdržel od dodavatele
Mgr. Lenky Hnilicova – IČO 624 02 994
kopie všech dokumentů, které úřad obdržel od uvedeného dodavatele
takto:
Úřad městské části Praha 4
Poskytuje informaci

1.

kopie faktury Mgr. Hnilicové byla poskytnuta dne 15.5.2012 – 42/106/2012/Z.
Rozhodnutí o částečném odložení žádosti
odmítá poskytnout informace
dle bodu 2. žádosti
Odůvodnění:

2.

Sdělujeme Vám, že nejsme oprávněni Vám poskytnout informace a k nim příslušné doklady a dokumenty ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, protože by tím městská část Praha 4 porušila ustanovení §§ 11 až 16
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zároveň by porušila ustanovení §§ 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a tím by se vystavila nebezpečí trestního stíhání od občanů, kterých se tato kauza přímo dotýká, neboť se
jednalo o odborné konzultace, které se týkaly sporů mezi městskou částí a nájemníky pronajatých bytů. Tyto osoby nedaly
městské části souhlas s dalším zpracováním jejich osobních údajů ani k poskytování těchto informací třetím osobám.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, a to prostřednictvím Úřadu městské části
Praha 4 (ust. § 16 odst. 1 InfZ, § 83, § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.). Odvolání se doručuje na adresu sídla Úřadu městské části Praha 4 v ul. Antala
Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (§ 82 zákona č.
500/2004 Sb.).
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