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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
obdržel dne 15. 10. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informace:
„žádám o zaslání textu projektové dokumentace nebo její části, na základě kterých byla provedena
změna dopravního značení a zjednosměrnění ulice Marice Cibulkové v roce 2014.
Z dokumentace musí být jasné kdo (jméno, IČ) dokumentaci provedl.“
K této věci uvádíme následující:
Povinný subjekt posoudil Vaši žádost doručenou mu dne 15. 10. 2015. S ohledem na charakter Vaší
žádosti a odkazem na zásady činnosti správních orgánů, zejména zásadu zákazu zneužití správního
uvážení zakotvenou v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „správní řád“), jejíž podstatou je uplatňování pravomoci v souladu a se smyslem a
účelem zákona za současného šetření všech dalších práv, spočívající v přizpůsobení konkrétním
podmínkám a okolnostem, za nichž správní orgán aplikuje právo, a především pak v souladu se
zásadou procesní ekonomie (ust. § 6 správního řádu) spočívající jednak zásadě rychlosti, jednak
v zásadě hospodárnosti postupu správních orgánů, tj. povinnosti správního orgánu postupovat tak, aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady (viz § 17 zákona o informacích) a dotčené osoby byly co možná
nejméně zatěžovány, poskytuje Vámi požadovanou informaci následujícím způsobem:
Dle ustanovení § 4a odst. 2 písm. d) InfZ: „Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje
se způsobem podle obsahu žádosti… d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou
informaci“.
Proto Vám nyní nabízíme možnost nahlédnutí do požadovaných dokumentů. Vámi požadované
dokumenty budou od dnešního dne, tj. od 30. 10. 2015 k dispozici k nahlédnutí v kanceláři vedoucího
Odboru životního prostředí a dopravy, č. kanceláře 831, tel.: 261 192 268.
Prosíme o předchozí domluvu o termínu nahlédnutí.
Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště:Antala Staška 2059/80b, Praha 4
e-mail:
jan.lipa@praha4.cz

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel:

+ 420 – 2 61 192 297

V případě jekékoli nejasnosti se na nás, prosíme, obraťte.
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Doručuje se: Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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