
Zádost o poskvtnutí informace

(dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění POZdŠÍŠŽQ) předpisů)

Zadatel (jméno apříjmení, uprávnické osoby obchodníjméno)

Michaela Zamrazilová

Datum narození ([vzická osoba) Identifikační číslo (právnická osoba) , _ _ _ _

i _; !

Adresa místa trvalého pobytu (není li přihlášen ktrvalému pobytu (life—$217 bydliště, nebo;
adresupro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, nebo bydliště)

  

Sídlo (právnická osoba uvede adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla)

Požadovaná informace (charakteristika) :

Žádám tímto o informace jako bylo vedeno řízení Komise pro projednávání přestupků v

případě vedeném pod číslem jednacím SZ MC_P_Lib 0877/2020, přesněji o informaci:

- kdy bylo řízení zahájeno,

- kdy bylo řízení ukončeno,

- kdy byly vyrozuměny postižené osoby.

Způsob vyzvednutí informace (vyznačte kroužkem zvolený způsob)

a) zaslat na adresu :

b) jiný způsob (e-mailem, faxem):

c) k osobnímu vyzvednutí v budově UMC Praha—Libuš, dle pokynu zpracovatele

13. ledna 2022

............................

 

Pozn:

EI Pokud žádost nebude obsahovat požadované údaje o žadateli (§ 14 odst. 5 zákona č.
106/1999 Sb.) bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost

doplnil. Nevyhoví—li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost bude

odložena.

[] Vpřípadě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována,

nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů odpodání žádost

vyzváni, aby žádost upřesnil, neupřesní—li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy,

bude rozhodnuto o odmítnutí žádostí.

El Po zpracování bude požadovaná informace, včetně příloh poskytnuta způsobem, který

žadatel uvedl v žádosti.



Veškeré informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisůposkytuje městská část Praha-Libuš — Úřad městské části dle platného

sazebníku úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš _ '

Ing. Jindřich Sochůrek . "

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

 

Vážená paní

Bc. Michaela Zamrazilová

 

|_

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

115/2022 p. Sochůrek 28. ledna 2022

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha—Libuš, zastoupený tajemníkem městské části (dále jen „ÚMČ“), jako povinný

subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacim“), rozhodl v souladu

s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatelky ze dne

13. ledna 2022 ve věci žádosti o poskytnutí informace takto:

Úřad městské části Praha-Libuš Vaší žádosti nevyhověl.

Odůvodnění odmítnutí:

Povinný subjekt odmítá poskytnutí infomace, protože poskytnutí těchto konkrétních informací Závisí

právě na žadatelce a V tento okamžik správní orgán tyto informace od žadatelky nezná a nemá

k dispozici. Správní orgán na to, aby mohl žadatelce odpovědět si musí vyžádat informace od osob

postižených spáchání přestupku, tedy i od žadatelky.

Možnost odmítnout poskytnutí těchto informací však platí jen do doby, než si správní orgán tyto

informace vyžádá. Následně budou žadatelce poskytnuty. Důvod odepření odpadne. Navíc

žadatelka si nemusí žádat jako osoba přímo postižená spácháním přestupku prostřednictvím žádosti dle

zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Budou jí poskytnuty V rámci uvedeného řízení. K případnému

předchozímu prodlení s poskytnutím informací, dle sdělení předsedkyně Komise k projednávání

přestupků, došlo V souvislosti s koronavirovou situací. Za toto prodlení se omlouvá. V následujících

dnech budou osoby přímo postižené spáchání přestupku kontaktovány správním orgánem, tedy Komisí

k projednávání přestupků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze ve smyslu ustanovení § 16 zákona odvolat do 15 dnů ode dne

jeho doručení k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím správního orgánu, který toto

rozhodnutí vydal, tj. Komisi pro projednávání přestupků Městské čáslipPraha—Libuš, Libušská 35/200,

Praha 4.
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