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Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

29. 3. 2019

JUDr. Zuzana Lovíšková

Č. j.:

236 00 4784

MHMP 639273/2019

Počet listů/příloh: I/l

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 579516/2019/STR

10. 4. 2019

Poskytnutí informace
Magistrát hlavního města Prahy. odbor stavebního řádu (dá1e též MHMP STR nebo povinný
subjekt), obdržel dne 29. 3. 2019 Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
1an), kterou se domáháte poskytnutí sdělení Ministerstva pro místní rozvoj čj. MMR18162/2018-82 ze dne 23. 4. 2018 a současně se vsouvislosti sochranou před nečinnosti
správního orgánu dotazujete, zda MHMP STR neví. proč Úřad městské části Praha 6, odbor
výstavby (dále též stavební úřad) „ vždycky začne konat. až obdrží .s'dělem' z STR MHMP. aby .se
k

namílané nečinnosti

\yjádřil“ & zda ze strany MHMP STR „nelze

učinit generalni

opatření, že pokud OV ÚMČ Praha 6 ve lhůtě dle spráwu'ho řádu nerozhodne, stěžovatel by to
STR MHMP STR jen oznámil a STR MHMP by automaticlg' učinil opatření proti nečinnosti 2

viz 3? 80 odst. 2 SŘ“. Poukazujete na to, že „nadřízený správní orgán

požádá OV ÚMČ

Praha 6 () \gjjádření. mezi tím OV ÚMČ Praha 6 odešle na adresu stěžovatele nějakou
bezvýznamnou korespondenci či nějak rozhodne, (: na základě této Stížností spuštěné aktivity
STR MHMP stěžovateli oznámí, že se nejedná () nečinnost“ & kladete otázku „O co se tedy

jedná? “ s tím, že požadujete odpověď dle 1an.
MHMP STR Vám podlc ustanovení š 14 odst. 5 písm. d) lan zasílá požadované sdělení
Ministerstva pro místní rozvoj čj. MMR-18162/2018-82 ze dne 23. 4. 2018 upravené v souladu
s ustanovením _S Sa lan (provedení ancmymizace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a 0 změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
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Pracoviště: Jungmannova 35/29. 110 00 Praha |
Tel.: Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 157
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Povinný subjekt rovněž sděluje, že současně samostatným úkonem pod sp. zn. S—MHMP
579516/2019/STR, čj. MHMP 642606/2019 ze dne 10. 4. 2019 vydal rozhodnutí o odmítnutí
informace v části týkající se poskytnutí osobních údajů fyzických osob a dotazů na názor, resp.
vytváření nových informací.
Povinný subjekt pro úplnost uvádí, že není zřejmé, proč svůj požadavek na poskytnutí
informace formulujete v množném čísle „citujeme“, „Žádáme () odpověď... “ či „žádáme
o poskytnutí tohoto Sdělem'“, ačkoliv žádost podáváte pouze za svoji osobu. Vzhledem k tomu,
že zVaší žádosti nevyplývá, že by o poskytnutí výše uvedené informace žádala ještě další
osoba, povinný subjekt tuhle informaci poskytuje pouze Vám jako jedinému žadateli
o poskytnutí požadované infomrace.

Ing. Markéta Vacínová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky

Příloha:
o

sdělení MMR čj. MMR-18162/2018-82 ze dne 23. 4. 2018
(v anonymizované podobě bez osobních údaj ů fyzických osob)
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