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Sdělení o odložení žádosti o informace
Úřad městské části Praha 4, (dále též „správní orgán“) obdržel dne 31. 1. 2012, pod č.j. 10108 podání
Tomáše Staňka, nar. 5. 5. 1978, bytem Svobodova 5, Praha 2, PSČ 128 00
(dále též „ žadatel “),
ve kterém dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)
žádá „o zaslání kopie stavebního povolení a územního rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o umístění stavby, resp.
´Betonárny STETTER V2M Chodov“ shora uvedené společnosti, na adrese Praha 4 – Chodov, Na Jelenkách, PSČ 149 00.
Dále žádám o zaslání kopie závazného stanoviska hygienika (či hygienické stanice) v souvislosti se stavbou této betonárny.
Pokud žádné takové stanovisko či vyjádření neexistuje, žádám o výslovné sdělení takovéto informace.“.
Na základě posouzení tohoto podání a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. c) Úřad městské části Praha 4, žádost

o d k l á d á.
Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 31. 1. 2012, pod č.j. 10108 podání Tomáše Staňka, nar. 5. 5. 1978, bytem Svobodova 5,
Praha 2, PSČ 128 00, ve kterém dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“) žádá „o zaslání kopie stavebního povolení a územního rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o
umístění stavby, resp. ´Betonárny STETTER V2M Chodov“ shora uvedené společnosti, na adrese Praha 4 – Chodov, Na
Jelenkách, PSČ 149 00. Dále žádám o zaslání kopie závazného stanoviska hygienika (či hygienické stanice) v souvislosti se
stavbou této betonárny. Pokud žádné takové stanovisko či vyjádření neexistuje, žádám o výslovné sdělení takovéto
informace.“
Stavba uvedená v předmětné žádosti se nachází ve správním obvodu Městské části Prahy 11, což vyplývá ze Statutu
hl.m.Praha, přílohy č. 1 – Vymezení území městských částí. Úřad městské části Praha 4 tak není místně příslušným
správním orgánem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Žádost se tak nevztahuje k územní působnosti ÚMČ Praha 4 a úřad tak není ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1
InfZ povinným subjektem.
Ze shora uvedených důvodů byla žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. c) o d l o ž e n a.
Doporučujeme žadateli obrátit se na místně příslušný úřad.
Věříme, že poskytnuté informace jsou v souladu s vaší žádostí.
Proti postupu při vyřizování žádosti o informaci lze podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení k Magistrátu
hl. m. Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 4. Stížnost se doručuje na adresu sídla Úřadu v ul. Antala Staška
2059/80b, 140 46 Praha 4.
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