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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 03. února 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o informace:
1) Jaká písemnost Vám byla doručována z ÚMČ Praha 7 na Vaše jméno a adresu trvalého pobytu
v období od 23.12.2019 do 02.01.2020 pod podacím číslem České pošty RR255153077CZ?
2) Žádám o poskytnutí této písemnosti, případně její kopie.
3) Proč Vám nebyla písemnost vhozena do schránky? Tedy zda bylo správním orgánem, který ji
doručoval, vyloučeno její vhození do schránky?
4) Proč na poučení dle správního řádu, které bylo součástí doručované písemnosti, nebylo řádně
vyznačeno číslo jednací, jakož i informace o odesílateli?
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
1) Pod uvedeným podacím číslem České pošty, s.p., č. RR255153077CZ, Vám byla zaslána

2) Kopii této písemnosti je přílohou odpovědi. Vzhledem k tomu, že žádost o poskytnutí informace
byla zaslána e-mailovou formou, bez ověření identity odesílatele, a skutečnosti, že odpověď je
odesílána totožnou formou, jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
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osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, veškeré poskytnuté informace ve vztahu k osobním
a citlivým údajům anonymizované.
3) Písemnost byla určena výhradně do rukou adresáta, při nezastižení byla pracovníkem České
pošty, s.p., vhozena do Vaší schránky výzva k vyzvednutí zásilky na místní pobočce
provozovatele poštovních služeb.
4)

se neřídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 045711/2020.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím s tím, že požadovaná informace obsažená v příloze k bodu č. 2
byla poskytnuta.
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