
 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 58 
 

V Praze dne 20. 11. 2015 
 
Žádost o informace  

Vážení, 

níže uvedenou žádost o informaci podávám jako zastupitel Městské části Prahy 13 a také z důvodu 

právní jistoty podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění 

informace Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 58.  

Žádám o informaci tedy o elektronické zaslání na e-mail zastupitele nebo o zpřístupnění v autorizované 

oblasti pro zastupitele podklady k jednání finančního výboru konaného dne 9.11.2015. 

Dále žádám na základě § 4a odst. 2 písm.f o její pravidelné zasílání na e-mail zastupitele nebo o 

zpřístupnění v autorizované oblasti pro zastupitele jakmile tato informace vznikne po dobu mého mandátu 

zastupitele. 

Pro informaci dodávám, že dle skutečného právního výkladu Ministerstva vnitra (viz Stanovisko odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 7/2011 k rozsahu informací poskytovaných členovi 

zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-odk-2011-

7-2011-pdf.aspx) mám na uvedené informace jako zastupitel nárok. 

 

Předem děkuji za Vaši vstřícnost. 

S pozdravem      

http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-odk-2011-7-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/dokumenty-odk-2011-7-2011-pdf.aspx


 
V Praze dne 1. 12. 2015 

 
                                                         S/P13-56264/2015/2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vážený pane  
 

 žádosti ze dne 20. 11. 2015, Vám sděluji, že podklady k jednání Finančního výboru 
konaného dne 9. 11. 2015 budete mít v souladu s ust. § 53, odst 3, písm. b) zák. č. 131/2000 
Sb., o hl. m. Praze, k dispozici v listinné podobě ve Vaší schránce zastupitele v souladu s ust. 
§4a, odst 3 zák. č. 106/99 Sb. 
 
Dále vzhledem k tomu, že ve Vaší věci (viz. Váš přípis zaslaný e-mailem dne 22. září 2015)   
nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí informací ve smyslu zák. č. 106/99 Sb., ve 
spojení se zák. č. 500/2004 Sb., nýbrž jste ve věci obdržel pouze informativní přípis též 
zaslaný e-mailem dne 25. září 2015, nelze proti obsahu tohoto informativního dopisu brojit 
práv. institutem odvolání ve smyslu shora uvedených právních předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S přátelským pozdravem 
 
 

David Zelený 
předseda Finančního výboru ZMČ Prahy 13 

       
 
 předseda Finančního výboru 
 Městské části Praha 13 
 p. David Zelený 
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