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Poskytnutí informace
na žádost č.j. 76917 ze dne 27.8.2012
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 ve věci žádosti Ing. Jana Lukeše (nar.
24.1.1977, bytem Lopatecká 340/24, 147 00 Praha 4), č.j. 76917 ze dne 27.8.2012 o poskytnutí informací:
• kdy a kde byly úřadem zveřejněny informace v souladu s §5 odst. 3 InfZ všechny poskytnuté informace
takto:
Úřad městské části Praha 4

Poskytuje informaci
Úřad MČ Praha 4 zveřejňuje poskytnuté informace na webovém portále www.praha4.cz v sekci povinně zveřejňované informace, konkrétně na této
adrese: http://www.praha4.cz/3549_Seznam-oznameni-o-poskytnutych-informacich-podle-5-odst-3-zakona-c-106-1999-Sb
Informace zveřejňované na webu www.praha4.cz jsou zveřejňovány v zákonné lhůtě 15 dnů od poskytnutí informace. Jednotlivé poskytnutí dokumentů
obsahuje jméno úředníka a případně i odbor, který poskytnutou informaci připravil a poskytl. (§5 odst. 3 InfZ - (3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na
žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě,
nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.)
Zveřejňování informací na webu www.praha4.cz slouží pro potřeby občanů, poskytnuté informace mají převážný charakter specifických informací pro
daného žadatele, ale i tak je naplněna podstata zákona a informace jsou zveřejňovány. Dále jsou zveřejňovány pouze poskytnuté informace. Rozhodnutí o
odložení nebo zamítnutí a dílčí poskytnutí informací, proti kterým bylo podáno odvolání nebo stížnost nejsou a nebudou zveřejňovány, protože toto nemá
oporu v zákoně a zbytečně zatěžuje administrativně úřad.

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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