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Odpověď na žádost 0 poskynutí informace
Vážený pane předsedo,

Magistrát hlavního města Prahy obdržel dne 9. července 2019 Vaší žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Dotazujctc sc, zdaje povinností:v'eř'cjňovaf na úřednídasce Magistrátu hlavního města Prahy

usnesení 0 pronájmu předjednám'm :aStupitelstva hlavního města Prahy.
Předně je nutno uvést, že usneseni vzniká v okamžiku jeho schválení v příslušném orgánu
hlavního města Prahy, přičemž tomuto schválení obvykle předchází samotné projednání věci.
2 povahy věci tedy není možné zveřejnit usnesení před jeho projednáním, resp. schválením.
neboť takové usnesení jcštč neexistuje.
Směřujc-li Váš dotaz k nutnosti zveřejnění návrhu usnesení na úřední desce Magistrátu hlavního

města Prahy před jeho projednáním a případným schválením (ať již v radě nebo zastupitelstvu),
uvádíme, že žádná taková zákonná povinnost dána není.
Jc—li podstatou Vašeho dotazu zveřejnění usnesení na úřední desce Magistrátu hlavního města

Prahy po jeho schválení, pak ani vtomto případě žádný zákon takovou povinnost nestanoví.
Schválená usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy musí být ve smyslu š 65 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších předpisů součástí pořízeného zápisu
z jednání, přičemž samotný záp'm musí být uložen na Magistrátu hlavního města Prahy
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k nahlédnutí. Obdobně to platí i pro usnesení z jednání rady hlavního města Prahy (© 70 odst. 3
téhož zákona).
Hlavní město Praha nad rámec svých zákonných povinností zveřejňuje zápisy ze zasedání i

usnesení rady a zastupitelstva způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých
internetových stránkách www.graha.eu.
Výše uvedené se vztahuje na veškerá usnesení, tedy i usnesení o pronájmu.
S pozdravem

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

ředitel odboru legislativního a právního
podepsáno elektronicky

2/2

