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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 § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen InfZ),
obdržel dne 9. 10. 2015 Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu:
„žádám o zaslání textu rozhodnutí vašeho, na základě kterého byl opět snížen počet parkovacích míst
v naší oblasti. Konkrétně křižovatka ulic Mikuláše z Husi a Marie Cibulkové na místě dřívějšího
stanoviště popelnic na tříděný odpad. Namalování žluté čáry podle chodník proběhlo na začátku října
2015. Namalovaná čára bránící parkování je určitě delší než určují pravidla.
Současně žádám o zaslání textu podkladu, který k onomu rozhodnutí vedl.
Je to již několikáté snížení počtu míst na parkování v nejbližším okolí.
V květnu 2014 jste prezentovali akci zvýšení parkovacích míst a zklidnění zdejší lokality. Po
několikaměsíčních obstrukčních snaženích opakovaně rušených MHMP a opakovaném podávání
lživých informací panem Vodákem a jeho podřízenými (že neexistuje plán změny parkovacích míst
před změnou a po změně), který pak nakonec na dva pokusy poskytli nebo po zasílání naprosto
vymyšleného a nereálného počtu zvýšení parkovacích míst v naší ulici snadno vyvratitelných výpočtem
dítěte ze základní školy si toto jako zklidnění a zvýšení počtu parkovacích míst nepředstavuji.
Například 8-12 metrů dlouhé žluté VDZ pro sjezd vozíčkářů a kočárků z chodníku považuji za
naprosto zbytečné.“
K této věci uvádíme následující:
Povinný subjekt posoudil Vaši žádost doručenou mu dne 9. 10. 2015, přičemž zjistil, že Vaše žádost ve
smyslu Vámi uvedených kritérií již bylo zodpovídáno v rámci vyřizování minulých žádosti. S ohledem
na charakter Vaší žádosti a odkazem na zásady činnosti správních orgánů, zejména zásadu zákazu
zneužití správního uvážení zakotvenou v ust. § 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
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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 § 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. 23. 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.
V případě jakékoli nejasnosti se na nás, prosíme, obraťte.

Požadované rozhodnutí je přiloženo v příloze.
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