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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený,
dne 24. 11. 2017 byla doručena městské části Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46
Praha 4 – Krč, Vaše žádosti (evidována pod čj. 121/106/2017) o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“),
ve které požaduje poskytnutí následující informace:
„Dobrý den, vážený pane Vodáku,
obracím se na Vás v tomto případě jako na tajemníka Komise pro dopravu a Komise životního
prostředí RMČ Prahy 4
Rád bych Vás požádal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o:
- zaslání e-mailových kontaktů na členy Komise pro dopravu za veřejnost a Komise životního
prostředí za veřejnost
- zveřejnění e-mailových kontaktů na členy Komise pro dopravu za veřejnost a Komise životního
prostředí za veřejnost na stránce Komise pro dopravu a Komise životního prostředí
- zveřejnění seznamů hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy,
které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona v kompetenci Komise pro dopravu a Komise
životního prostředí (viz. § 5, odst. (2), písm. b) zák. č. 106/1999 Sb.)“
(dále jen „Žádost“)
Dne 27. 11. 2017 obdržel povinný subjekt duplicitní podání doručené do podatelny Úřadu městské
části Praha 4 pod čj. 154339.
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4 jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 InfZ Vaši Žádost přezkoumal a vzhledem k absenci zákonem stanovaných náležitostí
sloužících k přesné identifikaci žadatele, Vás písemností ze dne 28. 11. 2017 označené jako „Výzva
k doplnění žádostí o poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. A) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění“, čj. 121/106/2017/V; 123/106/2017/V;
124/106/2017/V vyzval k jejich doplnění.
Dne 29. 11. 2017 jste svou Žádost doplnit.
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4 jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 InfZ, Vám na základě Vaší Žádosti a na základě jejího doplnění sděluje následující:
Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště:Antala Staška 2059/80b, Praha 4
e-mail:
tereza.sramkova@praha4.cz

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel:

+ 420 – 2 61 192 297

K zaslání e-mailových a zveřejnění e-mailových kontaktů na členy Komise pro dopravu a členy
Komise životního prostředí Rady městské části Praha 4 za veřejnost Vám sdělujeme:
Komise jsou dle příslušného zákona poradním orgánem Rady městské části. Orgánem jsou však právě
komise, nikoli jednotliví členové. Seznam členů komise je zveřejněn na webových stránkách ÚMČ
Praha 4 http://praha4.cz/Komise-pro-dopravu.html; http://praha4.cz/Komise-zivotniho-prostredi.html.
Žádný právní předpis však neukládá poskytování ani zveřejňování kontaktů na jednotlivé členy, bez
jejich výslovného souhlasu. Kontakty na předsedy komisí jsou uvedeny na výše zmíněných webových
stránkách. Kontaktovat komisi lze jak přes předsedu, tak přes centrální adresu úřadu – podatelnu, a to
níže uvedeným způsobem:

Email:

posta@praha4.cz

emailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a
zpracovaných elektronickou podatelnou

radnice@praha4.cz

kontaktní emailová adresa

K zaslání „seznamů hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy“
sdělujeme:
Tyto seznamy nemohou být poskytnuty, neboť takové seznamy neexistují. Tato informace je tudíž
neexistující.

S pozdravem

JUDr. Jan Lípa, MBA
Právník Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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