Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor výstavby a územního rozhodování
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7

Č.j.: MČ P7 032465/2016/OVT/Vo- I 6/2016-ob.63
Vyřizuje: Miroslava Vodrážková, DiS.

V Praze dne 8.června 2016

ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu městské části Praha 7, jako příslušný orgán
povinného subjektu podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), rozhodl v souladu s ustanovením § 15
odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ o žádosti paní xxxxxx, nar. xxxxxx, bytem xxxxx, Praha 7
doručené dne 2.6.2016
takto:
Žádost žadatelky ze dne 02.06.2016, o poskytnutí informace týkající se otázek:
1. Cítím se poškozena usnesením paní Šefarové, Stonavské. Usnesení je záměrně zmatečné a účelové.
Pane Starosto, žádám Vaše vyjádření k postupu úřednic na odboru výstavby, schvalujete jejich
jednání a odborné znalostí. Žádám vydání stavebního ohlášení.
2. Proč do dnešní doby nebyla uskutečněna prohlídka v jednotkách - V.patro - I.patro. Oznámení dne
8.01.2016 na odboru výstavby, paní Vodrážkové.
3. Žádám sdělení , jaké podklady potřebuji k stavebnímu ohlášení , které je vyřízeno během jednoho dne
viz. pan Martínek.15.10.2012 ohlášení - dne17.10.2012 bez námitek vyřízeno.
4. Žádám zaslání životopisu pana tajemníka MÚ Praha 7,Ing Miroslava Vacka.

se č á s t e č n ě o d m í t á tak, že v otázce č. 1, věta třetí a čtvrtá, povinný subjekt neposkytne
informace, které se týkají dotazů na názory a vytváření nových informací.

Odůvodnění
Dne 02.06.2016 obdržel povinný subjekt Úřad městské části Praha 7 žádost o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, žadatele paní xxxxx, nar. xxxxxx,
bytem xxxxxxxx, Praha 7 týkající se otázek:
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1. Cítím se poškozena usnesením paní Šefarové, Stonavské. Usnesení je záměrně zmatečné a
účelové. Pane Starosto, žádám Vaše vyjádření k postupu úřednic na odboru výstavby, schvalujete
jejich jednání a odborné znalostí. Žádám vydání stavebního ohlášení.
2. Proč do dnešní doby nebyla uskutečněna prohlídka v jednotkách - V.patro - I.patro. Oznámení
dne 8.01.2016 na odboru výstavby, paní Vodrážkové.
3. Žádám sdělení , jaké podklady potřebuji k stavebnímu ohlášení , které je vyřízeno během jednoho
dne viz. pan Martínek.15.10.2012 ohlášení - dne17.10.2012 bez námitek vyřízeno.

4. Žádám zaslání životopisu pana tajemníka MÚ Praha 7,Ing Miroslava Vacka.
V souladu s ust. § 14 odst. 5, písm.d, InfZ Odbor výstavby a územního rozhodování Úřadu
městské části Praha 7 poskytl v zákonné lhůtě žadatelce informace vztahující se k otázkám č. 2, 3, 4
a dále byly poskytnuty informace vztahující se k otázce č. 1. Žádost o poskytnutí informace
v otázce č. 1, věta třetí a čtvrtá „Pane Starosto, žádám Vaše vyjádření k postupu úřednic na odboru
výstavby, schvalujete jejich jednání a odborné znalostí. Žádám o vydání stavebního ohlášení“ byla
odmítnuta.
Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací“. Povinné subjekty nemají povinnost poskytovat a sdělovat
žadatelům své názory a vyjádření ke konkrétním záležitostem. Městská část Praha 7, resp. Úřad městské
části Praha 7, jako povinný subjekt, Vámi vyžádané stanovisko a vyjádření starosty k postupu úřednic na
Odboru výstavby a územního rozhodování a k jejich odborným znalostem do současné doby nevypracoval,
tedy informace nevznikla. Z výkladového stanoviska pak pojmem informace rozumíme jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, který je ovšem zaznamenán na jakémkoliv nosiči a které mají povinné subjekty
v držení. Tedy dokument, ať již v písemné, obrazové, zvukové nebo jiné zaznamenané podobě byl
vypracován, je v držení povinného subjektu a subjekt má právo jej opakovaně použít a zveřejnit. Vaše žádost
o poskytnutí stanoviska a vyjádření v otázce č. 1, věta třetí a čtvrtá nesplňuje uvedené náležitosti.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se žádosti žadatele v této části „Pane Starosto, žádám
Vaše vyjádření k postupu úřednic na odboru výstavby, schvalujete jejich jednání a odborné znalostí. Žádám
vydání stavebního ohlášení“ nevyhovuje a žádost se částečně odmítá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona číslo 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 81 a §
83 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat o d v o l á n í .
Odvolání se podává Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 7 do 15
dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování

Doručí se:
Na vědomí:
ÚIA
Co: ob. 63
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