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ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 20, Úřad městské části, jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „lnfZ“) rozhodla podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ o žádosti pana xxxxxxxxxx,
bytem xxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí informací dle InfZ, doručené povinnému subjektu dne
25. 4. 2017. Úřad městské části uvedenou žádost

o d m í t á

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, na něž se vztahuje
rozhodnutí správního orgánu:
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odůvodnění:
Dne 25. 4. 2017 byla Úřadu městské části Praha 20 (dále jen „Úřad městské části“) doručena
žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti požaduje žadatel informaci o tom, kdy
a jakým způsobem mu byly doručeny do vlastních rukou písemnosti, a to konkrétně
rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) ze dne 6. 1. 2015, č. j. S-MHMP
29993/2015 a rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy ze dne 16. 1. 2015, č. j. S-MHMP
29993/2015 (dále jen „rozhodnutí MHMP“).

V případě obou rozhodnutí se jedná o rozhodnutí vydaná a doručovaná MHMP, nikoliv
Úřadem městské části. Pokud se týká informací o doručení rozhodnutí MHMP žadateli, Úřad
městské části disponuje pouze informacemi uvedenými v usnesení Obvodního soudu pro
Prahu 3 č. j. 35 EXE 1813/2014-226, a dále v usnesení Městského soudu v Praze č. j. 16 Co
26/2016 - 239. Tato dvě rozhodnutí má však žadatel rovněž k dispozici (výňatek z usnesení
Městského soudu v Praze č. j. 16 Co 26/2016 - 239 cituje žadatel v žádosti o poskytnutí
informace). Dalšími informacemi ohledně doručení dvou výše zmíněných rozhodnutí MHMP
žadateli Úřad městské části nedisponuje, a nemůže je tudíž ani poskytnout.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 81 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat k Magistrátu hl.
města Prahy prostřednictvím Úřadu městské části Praha 20, a to do 15 dnů ode dne jeho
oznámení.

Ing. Helena Váňová
tajemnice Úřadu městské části Praha 20


