
 

Žádost o informaci - poskytnutí seznamu fungujících stanic měření 
emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona 
č.239/2013 Sb. 
  
  
  

                                                                                                          V Praze dne  9. 12. 2015 

Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí  

  

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste 
zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001Sb a jeho novely č. 239/2013 Sb. § 80 odst. 4 písm. k) 
ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného 
zákona, minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b) c) d) a f): 

a)    obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, 
příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo 
jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí 

b)    typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, 
CNG 

c)    typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, 
tzn. rozsah oprávnění 

d)    místo, kde je stanice měření emisí provozována 

f)    rozsah provádění měření emisí 

  

Děkuji Vám a přeji Vám příjemný den, 

 

 

 



 

 



 Městská část Praha 13 
 Úřad městské části 
 Odbor kancelář starosty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE          NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA  

9. 12. 2015     Č. j. 8/VOKS/2015 
    (ev. č.  31/2015/) 

PhDr. S. Truschka /235 011 217 15. 12. 2015 

 
 
Odložení žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážený pane, 

Vaše žádost  o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, týkající se seznamu fungujících stanic měření emisí,  kterou jsme obdrželi dne 

9. 12. 2015,  byla v souladu s  § 14, odst. 5, písm. c)  zákona č. 106/1999 Sb. odložena, 

protože požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu městské části Praha 13.  

Tato agenda je v působnosti Magistrátu hl. m. Prahy. 

S pozdravem  
 
 

Alice Hoffmannová  v. r. 
         vedoucí odboru kancelář starosty  

 

Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 TELEFON: 235 011 144, 235 011 217 
 IČO: 00241687 
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