
 

 
 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 5 – Stodůlky 
 
V Brně dne 12. 12. 2017 
 

 
Žadatel:   
   
    
 
 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Vážení, 
 
obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informace ve smyslu ust. § 14 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
a to konkrétně o informaci o podaných stížností třetími osobami ohledně narušování veřejného 
pořádku a rušení nočního klidu provozovateli provozoven na těchto adresách:  

 
Archeologická 2256/1 
Hábova 1517/5 
Hábova 2345/7 
Mukařovského 1985/5 
Mukařovského 1986/7 
Mukařovského 2590/2 
Petržílkova 2583/15 
Prusíkova 2577/16 
Sluneční náměstí 2563/1 
Suchý vršek 2122/33 
Zázvorkova 25/3 

 
a to v letech 2011, 2012 a 2013.  
 
Ve smyslu § 17 odst. 3 InfZ žádám zdvořile o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, 

budou-li účtovány.  
 
V případě, že byly podány výše jmenované stížnosti, zdvořile žádám o zaslání jejich 

anonymizovaného znění, a to v elektronické podobě do této mé emailové schránky:  
ve lhůtě do 15 dnů dle ust. 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 

 
S úctou 

 
 



Městská část Praha 13 
Úřad Městské části Praha 13 

Sluneční náměstí 2580/13, Nové Butovice, 158 00 Praha 5 
Odbor kontroly 

 
 
                                                                                                          
                                                                               
                                                                                
                                                                                  
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA V  PRAZE DNE 

 P13-62961/2017 Černý/23 50 12 512 13. 12. 2017 
    

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  

 
 12. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V obsahu Vaší 
žádosti žádáte o informaci o podaných stížnostech třetími osobami ohledně narušování 
veřejného pořádku a rušení nočního klidu provozovateli provozoven v letech 2011, 2012  
a 2013 na těchto adresách: 
 
Archeologická 2256/1 
Hábova 1517/5 
Hábova 2345/7 
Mukařovského 1985/5 
Mukařovského 1986/7 
Mukařovského 2590/2 
Petržílkova 2583/15 
Prusíkova 2577/16 
Sluneční náměstí 2563/1 
Suchý vršek 2122/33 
Zázvorkova 25/3 
  
V souladu s ustanovením § 14, odst. 5, písm. d) výše citovaného zákona Vám zasíláme 
požadované stížnosti třetích osob, včetně zpracovaných odpovědí. Prověřením evidence 
stížností bylo zjištěno, že v roce 2011 nebyla evidována žádná stížnost u výše uvedených 
provozoven, v roce 2012 byly evidovány dvě stížnosti (Prusíkova 2577, Mukařovského 2590)  
a v roce 2013 byly evidovány též dvě stížnosti (2 x Hábova 1517). 
 
S pozdravem  
 
Ing. Zuzana K l á š t e r k o v á 
vedoucí odboru kontroly 
 
Příloha: -    4 x stížnost včetně odpovědí   
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