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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 29. července 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
o informace, zda městská část Praha 7 v posledních 6 letech vypracovala koncepci boje proti rušení
nočního klidu, resp. Metodiku či instrukci pro své orgány (zejména Městskou policii, Odbor dopravy,
Oddělení přestupků atd.) v souvislosti s provozem místních nočních barů a hospod a rušení nočního
klidu. Pakliže taková metodika, koncepce či instrukce je, žádám o její poskytnutí.
Informace požadujete zaslat elektronicky.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme informace a sdělujeme.
Koncepce boje proti rušení nočního klidu, resp. metodika či instrukce nebyla z úrovně městské části
Praha 7 vypracována, a to z důvodu platné legislativy, podle které městským částem hlavního města
Prahy samostatně nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky ke správě vymezeného území
(Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky - § 59 odst. 3 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). Z tohoto důvodu nelze takový
dokument poskytnout.
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Městská policie hlavního města Prahy byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 5/1992 Sb.,
hlavního města Prahy o zřízení Městské policie hlavního města Prahy na základě usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26. března 1992. S účinností od 1. ledna 2003 se stala
orgánem hl. m. Prahy. Nejedná se tedy o orgán městské části Praha 7.
Odbor dopravy a Odbor správních agend jsou organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha
7, členěnými na jednotlivá oddělení podle charakteru vykonávaných činnosti, přičemž v případech
řešení záležitostí spojených s provozem místních nočních barů, hospod a rušením nočního klidu se
jedná o přenesený výkon státní správy, kdy zásahy orgánů samosprávy nejsou přípustné.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS - do spisového materiálu SZ MČ P7 188943/2020.
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