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Č.j.: P19 6263/2022 V Praze dne 7.10.2022

Vyřizuje: Ing. Dana Jiřičková

Tel.: 284080857

 

Vyrozumění o poskytnutí požadované informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí Žádosti

dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění

pozdějších předpisů
 

Městská část Praha 19, Úřad městské části, Odbor Živnostenský, jako povinný subjekt

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformácím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu

k informacím“), obdrŽela Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., resp. o poskytnutí

anonymizované kopie příkazu Úřadu městské části Praha 19, odbor živnostenský,

č.j. 0020/22/ŽO/SÉJi. Táto Žádost podaná panem

trv. bytem byla doručena zdejšímu úřadu

přes e-podátelnu dne 29.09.2022 a zaevidovaná pod čj. P19 6263/2022.

 

    

Povinný subjekt kvýšé uvedené Žádosti sděluje, Že požadované informace zasílá

VpřiloŽeném dokumentu, tzn. vpřiloŽené kopii příkazu č.j.0020/22/ŽO/SÉJi ze dne

20.04.2022 vydaného Městskou částí Praha 19, Úřadem městské části, odborem

Živnostenským.

Současně

V souladu s ust. § 15 odst. 1 ve spojeni s § 10 zákona o svobodném přístupu k informacím,

s vyuŽitím ust. § 20 odst. 4 pism. a) téhož zákona a ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, VydáVá Městská část Praha 19, Úřad městské

části, Odbor Živnostenský, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona

o svobodném přístupu k informacím,

ROZHODNUTL

kterým se podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu kinformacím Žádost

o poskytnutí informace podaná pánem trv. bytem

a to formou anonymizované kopie příkazu



č.j. 0020/22/ž0/sMi ze dne 20.04.2022 vydaného Městskou částí Praha 19, Úřadem městské

části, odborem živnostenským, částečně odmítá tím způsobem, že poskytnutá informace je

částečně anonymizována v souladu s ust. § 10 zákona 0 svobodném přístupu

k informacím, tj. za účelem ochrany informací o majetkových poměrech osoby, která není

povinným subjektem, získaných na základě zákona o daních.

Odůvodnění:

Žádostí, která byla doručena zdejšímu úřadu prostřednictvím e-podatelny a zaevidována

dne 29.09.2022 pod č.j. P19 6263/2022, se shora uvedený žadatel domáhá zpřístupnění

informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, resp. žádá o poskytnutí

anonymizované kopie příkazu č.j. 0020/22/ŽO/SÉJi vydaného Městskou částí Praha 19,

Úřadem městské části, odborem živnostenským. Toto rozhodnutí, resp. odůvodnění tohoto

rozhodnutí, však obsahuje také údaje, které se z důvodu ochrany důvěrnosti majetkových

poměrů osoby, která není povinným subjektem, ze zákona neposkytují, což je zřejmé

ze znění ust. § 10 zákona o svobodném přístupu k informacím, dle kterého se mimo jiné

neposkytují informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem,

získané na základě zákona o daních. Vtomto smyslu tedy byla poskytnutá informace,

tj. kopie zde uvedeného příkazu, částečně anonymizována.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto

rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze na základě ust. § 16 odst. 1 a § 20 odst. 4 zákona

o svobodném přístupu k informacím odvolat podáním učiněným u Městské části Praha 19,

Úřadu městské části, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního

řádu). Odvolacím správním orgánem je Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor

živnostenský a občanskosprávní. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím

po dni oznámení rozhodnutí.

(otisk úředního razítka)

Dana Zabová, v. r.

vedoucí živnostenského odboru

Učastníci řízení:

1x příloha; anonymizovaná kopie příkazu č.j. 0020/22/ž0/sMi vydaného Městskou částí

Praha 19, Uřad městské části, odbor živnostenský (7 stran)


