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Městská část Praha 9, jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu

k informacím“), ve věci Vaší žádosti o informace, která byla doručena dne 5.9.2018:

I. Sděluje, že o zveřejnění záměru rozhodovalo grémium starosty dne 7.11.2017 a dále

zastupitelstvo Městské části Praha 9 usneseními dne 12.12.2017.

II. Ve zbývajícím Městská část Praha 9 rozhodla podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4

zákona o svobodném přístupu kinformacím a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb.,

správního řádu,

taktm

Zádost se ve zbývajícím rozsahu částečně odmítá a informace

se částečně neposkytne,

neboť ve zbývající části Žádosti žadatel požaduje informace, které se ve smyslu ustanovení § 11

odst. 1 pism. a) zákona o svobodném přístupu k informacím vztahují výlučně k vnitřním pokynům

povinného subjektu.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím je povinný subjekt

oprávněn omezit poskytnutí infomace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a

personálním předpisům povinného subj ektu.

Dle ustanovení § 21 odst. l obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hlavního města Prahy, je městská část povinna před podáním návrhu o povoleni vkladu do

katastru nemovitostí týkající se svěřeného majetku, předložit tento návrh s příslušnými doklady

hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti pro katastrální úřad.

Potvrzení „Doložky správnosti“ má formu vnitřního pokynu, který Magistrát hlavního města Prahy

interně adresuje Městské části Praha 9. Magistrát hlavního města Prahy potvrzením „Doložky

správnosti“ vyjadřuje svůj úsudek o bezvadnosti daného návrhu na vklad a ověřuje jej na základě

údajů předložených v souladu spřílohou č. 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Potvrzením „Doložky správnosti“ je tak

Městské části Praha 9 udělován konkrétní pokyn v konkrétní věci, který je určen pouze Městské

části Praha 9 a který nemá dopad do práv a povinností osob stojících mimo Městskou část Praha 9 a
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hlavní město Prahu a nijak neupravuje činnost povinného subjektu vně vůči třetím osobám.

Informace o tom, kdy byla Žádost podána a kdy byla odpověď obdržená se tak neposkytuje, neboť

jde o interní vztahy mezi hlavním městem Prahou coby vlastníkem a MČ Praha 9, coby subjektem,

kterému byla svěřena správa majetku.

I z přehledu podkladů k ověření specifikovaných V příloze č. 11 obecně závazné vyhlášky

č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, jednoznačně vyplývá, že

potvrzení „Doložky správnosti“ stojí výlučně na hierarchii zakotvené ustanovením § 3 odst. 1

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, podle něhož se hlavní město Praha člení na městské

části, a jeho účelem je ověření dodržení potřebných postupů v rámci takto stanovené hierarchie.

Vzhledem k interní povaze potvrzení „Doložky správnosti“ proto Městská část Praha 9 poskytla

žadateli pouze informaci o tom, že Městská část Praha 9 o vydání potvrzení „Doložky správnosti“

včas požádala, aniž by poskytovala další informace o datech.

Stejně tak zápis grémia a případně veškeré dokumenty, návrhy a listiny související s rozhodováním

grémia mají povahu interních dokumentů, s výjimkou usnesení zastupitelstva, které již bylo

žadatelům zasláno. Záměr není právním jednáním obce a jeho přijetí nevyvolává žádné právní

následky. Zápisy jsou neveřejné a neposkytují se.

  
pověře

 

Oznámení se doručuje:

I. žadatel

II. spis
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