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Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Městská část Praha 19 obdržela dne 28. 4. 2022 Váši Žádost ze dne 28.4.2022 0 poskytnutí

informace V dle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, V platném znění

(dále jen „InÍZ“).

Žádost se vztahuje k poskytnutí informace:

. „protokoly k inspekční činnosti v rámci ZŠ Kbely od roku 2019 včetně (nikoliv veřejnou

inspekční zprávu, ale protokoly, která má MČ Praha 19 k dispozici)

o podání České školní inspekce na Ministerstvo vnitra kprošetření průběhu konkurzního

řízení na ředitele školy ZŠ Kbely v dubnu 2022

Po prostudování této Žádosti vydává povinný subjekt

rozhodnutL

které zní takto: V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 Ian se žádost o (1 m i t á .

Žadatel 0 informaci:

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 28.4.2022 výše uvedenou žádost ze dne 28.4.2022 o poskytnutí

informací V souladu se zněním lnÍZ.

Povinný subjekt může poskytnout pouze informací (v souladu s Ian), kterou má k dispozici a

s ohledem na požadavek na poskytnutí „protokolů k inspekční činnosti v rámci ZS Kbely od roku

2019 včetně (nikoliv veřejnou inspekčnízprávu, aleprotokoly, která má MCPraha 19 k dispozicz) “



povinný subjekt konstatuje, že nemá V držení žádné takové protokoly. Z tohoto důvodu nezbylo,

než požadavek na tuto informaci odmítnout.

Ve věci požadavku na „podání České školní inspekce na Ministerstvo vnitra kprošetřeníprůběhu

konkurzního řízení na ředitele školy ZŠ Kbely v dubnu 2022“ povinný subjekt konstatuje, že

předmětné podaní, resp. informace v něm uvedená vznikla bez použití veřejných prostředků ve

smyslu § 11 odst. 2 písm. a) Ian a toto podání nebylo adresovano povinnému subjektu, tj. je

potřeba se obrátit na Ministerstvo vnitra (zmíněné v žádosti o poskytnutí o informace žadatelem o

informace), pokud je vůbec Ministerstvo vnitra povinným subjektem ve smyslu Ian, což však

nepřísluší Městské části Praha 19 posuzovat.

Povinný subjekt nad rámec výše uvedených skutečností ještě konstatuje, že osoba označena jako

„ZS Kbely“ ma správné označení „Základní škola Praha — Kbely“.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

P 0 u č e n i :

Proti tomuto rozhodnutí má žadatel pravo podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení

k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Uřadu městské části Praha 19.

Městská část Praha 19

Ivana Sestaková, místostarostka

otisk úředního razítka


