ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19
Bezpečnostní ředitel
Semilská 43, Praha 9 — Kbely, PSČ 197 04
Fax: 284 08 08 13, tel.: 284 08 08 31

č. j. 674/2018

V Praze dne 31.01.2018

Rozhodnutí
Úřad městské části Praha 19, odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí a

krizového řízení, se sídlem Semilská 43/ 1, Praha 9, 197 00, povinný subjekt dle § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále i jen „lnÍZ“), rozhodl takto:

Ve věci žádosti

ze dne 25.1.2018, kterou zdejší správní orgán obdržel dne 25.1.2018, nazvané „Zádost o
informace dle zák. č. 106/1999 Sb., V účinném znění“, tuto ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1

Ian, odmítá, jelikož danou informací nedisponuje.

Odůvodnění:
Úřad městské části Praha 19, odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí a

krizového řízení, se sídlem Semilská 43/1, Praha 9, 197 00, obdržel dne 25.1.2018, žádost
, nazvanou „Žádost

o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., V účinném znění“, tuto žádost řádně posoudil, a
vzhledem ke skutečnosti, že žádost sama V sobě vytváří podmínku, kterou povinný subjekt
nesplňuje, kdy uvádí, cituji: „Pokudjiž Váš správní orgán vedl řízení 0 přestupku dle zák. č.

250/2017 Sb. a ukončil jej vydáním rozhodnutí ve věci (meritorně)

a dále vzhledem

k zákonnému vymezení naznačenému ve výroku tohoto usnesení, kdy povinný subjekt

doposud neukončil žádné řízení o přestupku dle zák. č. 250/2017 Sb. vydáním rozhodnutí ve
věci (meritorně), nezbylo povinnému subjektu s případným odkazem na platnou judikaturu
kdy např. rozsudek Nejvyššího správm'ho soudu ze dne 07.05.2009, čj. ] As 29/2009 — 59,
uvádí, že pojem „ informace vztahující se k působnosti povinného subjektu“, zakotvený v § 2
odst. ] zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, je třeba vykládat tak, že

k působností povinného subjektu se vztahují zpravidla všechny informace, které má objektivně
k dispozici, než rozhodnout tak, jak je uvedeno výše a věc žádosti odmítnout, jelikož povinný
subjekt danou informací nedisponuje, tj. nemá ji k dispozici.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává k Magistrátu hlavního města
Prahy podáním učiněným k Úřadu městské části Praha 19, Semilsk'
\\43/ l , Praha 9.
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Doručuje se:

2.

správní spis

„.——- «M \. Martin Hrubčík, MBA

