
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Uřad městské části

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 — Vysočany

 

V Praze 28.2.2017

č.j. P09 012466/2017

 

ROZHODNUTÍ

Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, jako

povinný subjekt ve smyslu § 2 odst.1, v souladu s § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti „narozeného

„e dne 13.2.2017, o pos y nu 1 m ormací ve věci

žádosti o sdělení 0 „zamýš eném zpuso )uflnancování projektu parkovacího domu na pozemku

parkoviště sousedícího sBi/lou (EU, magistrát, MC P9) a plánovaném rozpočtu“ podle tohoto

zákona, rozhodl takto :

  

žádost, týkající se poskytnutí informací ve věci žádosti 0 sdělení o zamýšleném zpusobu

financování projektu parkovacího domu na pozemku parkoviště sousedícího s Bil/ou (EU.

magistrát, MC P9) (( plánovaném rozpočtu se o d m í t a

Odůvodnění

Dne 13.2.2017 nám byla doručena žádost o poskytnutí informací ve věci žádosti o sdělení o

zamýšleném způsobu financování projektu (EU. magistrát, MČ P9) a plánovaném rozpočtu.

Své stanovisko nesdělovat Vámi požadované informace zdůvodňujemc takto: Vhledem

k tomu, že 0 zamýšleném způsobu financování projektu (EU, magistrát, MČ P9) a plánovaném

rozpočtu nebylo doposud rozhodnutoje MČ Praha 9 nucena dle §15 odst.1 zákona č .106/1999

Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ve spojení s § 2 odst. 4 cit. zákona

vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1



zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne

doručení tohoto rozhodnutí, odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy. prostřednictvím

Uřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9.

 


