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ROZHODNUTÍ

Městská část Praha-Suchdol, Úřad městské části Praha-Suchdol, jako povinný subjekt ve smyslu

ustanovení § 2 odst. 1 zékona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 2, pism. a) zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999

Sb. o svobodném řístu u k informacím v latném znění, kterou podal dne 18. 5. 2020F

Wv níž se domáhá poskytnutí násle We.
In ormace: z a v o o | o . u na 0 ne podání žádosti) úřad městské části Praha-

Suchdol, případně představitelé samosprávy, obdrželi od paní_adresa

trvalého pobytu— podání, oznámení či jinou komunikaci

(dopis, e-mail, apod.) týkající se osoby žadatele (u); v kladném případě žadatel žádá

o zaslání kopie takového podání, oznámení či jiné komunikace (dopis, e-mail apod.).

\(zhledem ktomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, rozhodl

Uřad městské části Praha-Suchdol vsouladu s ust. § 11 odst. 2, pism. a) a podle § 15 odst. 1

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

takto:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím, vplatném znění, kterou podal dne 18. 5. 2020_nar. _,

bytem_se

o d m i t á .

Odůvodněnh

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 18. 5. 2020 žádost žadatele podle zákona o

svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace zda (v období od 1. dubna 2020 do dne

    

  

   

    

podání ž' i 'ř m“ ké části Praha-Suchdol, případně představitelé samosprávy, obdrželi od

paní adresa trvalého pobytu

podá , omunikaci (dopis, e-mail, apod.) týkající se osoby žadatele

Hv kladném případě žadatel žádá o zaslání kopie takového podání, oznámení či jiné

omuni ace (dopis, e-mail apod.).

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadované informace, vydává

Uřad MC Praha-Suchdol toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které odůvodňuje následovně:

Podle §11 odst. 2, pism. a) |an povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

1) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků;



2) která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá;

3) pokud (tato osoba) nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

Mezi vznikem informace a použitím veřejných prostředků neexistuje přímý vztah, nejedná se o

informaci sloužící ke kontrole veřejné správy ani o informaci související s veřejným zájmem (ad1)).

Informace, které jsou korespondenci předány, nejsou stanoveny žádným zákonem ani

rozhodnutím při'at'm na základě zákona (ad 2)) a netýkají se činnosti úřadu MČ Praha-Suchdol.

Paní*neudělila souhlas s poskytnutím informace o její korespondenci

veřejnosti (ad 3)).

Vzhledem k tomu, že pan_požaduje poskytnutí informace, která odpovídá

podmínkám pro odmítnutí žá OSI uve enym v § 11 odst. 2, pism. a) lan, rozhodl Uřad městské

části Praha-Suchdol o odmítnutí žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučenh

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení

tohoto rozhodnutí, a to k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím podání učiněného u Úřadu

městské části Praha-Suchdol.

Otisk úředního razítka

, „ Ing. Jana Krulíková

tajemnice UMC Praha-Suchdol, podepsáno elektronicky vl. rukou

Rozdělovník:

1. Správní spis

2. Doručení (e-mail) žadateli:_

_


