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Povinný subjekt: Městská část Praha 13 
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
žádám o poskytnutí následujících informací o projektu tzv. Chytré lampy PRE: 
- kdo inicioval tento projekt na území Městské části Praha 13 
- jaké jsou celkové náklady na uvedení projektu do provozu a kdo je hradil, případě v jakém 
poměru, pokud byly náklady rozděleny mezi více subjektů 
- jaké jsou skutečné a předpokládané provozní náklady a kdo je hradí, případně v jakém 
poměru, pokud jsou provozní náklady rozděleny mezi více subjektů 
 
Informace mi, prosím, poskytněte výhradně na tuto e-mailovou adresu,  
pokud možno ve strojově čitelném formátu (tj. raději ve wordu než  
sken dokumentu). 
 
S pozdravem, 
 

 
 
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:  
 

 adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o 
svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou 
(případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. 
Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že 
jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb. 
 
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách 
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil 
souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový 
přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).   
 
Ochrana osobních údajů žadatele: 
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a 
případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci 
žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou 
vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách 
Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud 



text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, 
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste 
podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za 
účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá 
zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.  
 
Datum podání: 
 
16/3/2018 
------------------------------------------------------------------- 
 
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na 
stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských 
právech si přečtěte: 
http://infoprovsechny.cz/help/officers 
 
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT 
nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, 
kde uveřejňujete povinné informace. 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 





Povinný subjekt: Městská část Praha 13 
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 
Vážená paní Šrámková, 
 
ve Vaší odpovědi na mé podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Náklady na 
vybudování a provoz Chytré lampy PRE“ , které zaregistrováno pod číslem P13-14662/2018, 
jsem nedostal úplnou odpověď na některé mé dotazy, ani zdůvodnění, proč nebyly úplné 
odpovědi poskytnuty. 
 
- nebylo uvedeno, kdo má celkové náklady na uvedení projektu do provozu uhradit, případě 
v jakém poměru, pokud budou náklady rozděleny mezi více subjektů 
- nebyly uvedeny skutečné a předpokládané provozní náklady a kdo je hradí, případně v 
jakém poměru, pokud jsou provozní náklady rozděleny mezi více subjektů 
 
Tímto Vás žádám o doplnění úplných odpovědí na výše uvedené body. 
Informace mi, prosím, poskytněte výhradně na tuto e-mailovou adresu,  
pokud možno ve strojově čitelném formátu (tj. raději ve wordu než  
sken dokumentu). 
 

 
 

 
-----Original Message----- 
 
Dobrý den,  
posíláme odpověď na Vaši žádost ohledně chytré lampy. 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 58 
tel.: +420 235 011 111 
 
e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail] 
web: www.praha13.cz 
 
------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na 
stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských 
právech si přečtěte: 
http://infoprovsechny.cz/help/officers 
 
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT 
nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, 
kde uveřejňujete povinné informace. 
 
------------------------------------------------------------------- 
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