
 

Adresát:

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9

190 00 Praha 9

   

Spis. zn.: S MCP09/006820/2020/2

Č.j.: MCP09/006820/2020/OSM/OUL V Praze dne: 12. 2. 2020

Vyřizuje: Email: _

Telefon: Internet: http://Www.praha9.cz

Výzva k upřesnění žádosti

Městská část Praha 9 (dále jen „povinný subjekt“), jako věcně a místně příslušný orgán podle

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím (dále jen

„zákon“), ve věci žádosti_dat. nar._bydlištěm—Praha

9, PSČ 190 00 (dále jen „žadatel“), 0 informace, která byla doručena dne 6. 2. 2020, žadatele podle

ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona

VyZývá

k upřesnění žádosti do 30 dnů 0d doručení této výzvy, a to v následujících bodech žádosti:

l. Z žádosti v bodě, ve kterém žadatel žádá o informace „s návrhy řešení vzniklého problému,

který se letos v bytech opakuje“, není zřejmé, jaká informace je požadována. Žadatel nevymezil

vzniklý problém a ani byty, ve kterých by se měl problém V tomto kalendářním roce opakovat.

Povinný subjekt z tohoto důvodu nemohl žádost řádně posoudit.

Z žádosti vbodě, ve kterém žadatel žádá o informace, kdy bude doplacena „ rozpočtovaná

částka na dveře“, která byla povinnému subjektu předložena a kterou měl povinný subjekt

v rozpočtu, aby se mohly dveře osazene' v bytě dodělat a „i dodělat vše s tím související jako

přechodové lišty u podlah, keramické obložení podlah, lišty podlah, znovu vymalovat“ není

zřejmé, jaká informace je požadována; žádost je v tomto bodě rovněž nesrozumitelná. Žadatel

ve své žádosti nijak blíže nevymezil rozpočet, na který odkazuje, a ani neuvedl, kdy

„ rozpočtovanou částku na dveře“ povinnému subjektu předložil. Důvodem nesrozumitelnosti

této části žádosti je skutečnost, že žadatel blíže nevymezil, na základě čeho by měl povinný

subjekt doplatit žadatelem uváděnou částku a proč by povinný subjekt měl doplácet uváděnou

částku právě žadateli. Povinný subjekt z tohoto důvodu nemohl žádost řádně posoudit.

V případě, že žadatel ve Výše stanovené lhůtě žádost ve výše specifikovaných bodech neupřesní,

povinný subjekt rozhodne o odmítnutí části žádosti.
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Výzva se doručuje:

I. Žadatel

_dat. nar._bydlištěm_Praha 9, PSČ 190 00

II. spis
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