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Hlavní město Praha 
 
Doručeno datovou schránkou 
 
Na vědomí: 
Městská část Praha 7 
 
Doručeno datovou schránkou 

 

V Praze dne 11. června 2012  

 

 

Věc:  Věc: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti dle ust. § 80 odst. 3 správního řádu 

 

Dne 17. května 2012 podalo naše občanské sdružení Oživení (dále jen „ Žadatel“) na městskou část Praha 7 
jakožto na povinný subjekt (dále jen „Povinný subjekt“) v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací 
vztahující se k našemu oznámení o přestupku na pana Vaculu (příloha č. 1). Konkrétně jsme žádali o poskytnutí 
těchto informací: 
 
a) Jméno úředníka, který má na starosti vyřízení výše uvedeného oznámení,  

b) Informaci, zda byla osoba odpovědná za spáchání přestupku potrestána, popřípadě jakým způsobem,  

c) Informaci, zda byla případně uložená pokuta odpovědnou osobou za spáchání přestupku uhrazena a k 
jakému datu,  

d) Kopii konečného rozhodnutí o přestupku.  
 
V zákonné lhůtě 15 dnů jsme podle §14 odst. 5 písm. d) InfZ požadovanou informaci neobdrželi, povinný 
subjekt v této lhůtě lhůtu pro poskytnutí informace neprodloužil ve smyslu ust.   § 14 odst. 7 InfZ, ani nevydal 
rozhodnutí o odmítnutí ve smyslu ust. § 15 InfZ. Na základě výše zmíněného jsme dne 4. 6. 2012 podali 
prostřednictvím datové schránky (příloha č. 2) stížnost na postup povinného orgánu při vyřizování žádosti o 
informace podle ust. §16a odst. 1 písm. b) InfZ. 
 
Dne 8. 6. 2012 nám byla doručena listina nazvaná jako „Sdělení“ (Příloha č. 3), ve které městská část Praha 7 
konstatovala, že naši žádost ani stížnost na postup, oboje doručené do datové schránky, vyřizovat nebude. 
Zároveň je z podání patrné, že stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v rozporu se zákonem 
nepostoupila svému nadřízenému orgánu.  
 
Takový postup městské části Praha 7 při vyřizování stížnosti shledáváme v rozporu s InfZ, protože takovéto 
sdělení nelze považovat za vyřízení stížnosti v souladu s tímto zákonem. Ten totiž v ustanovení § 16a mimo jiné 
ukládá Povinnému subjektu předložit stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode 
dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví. Přitom sdělení Povinného subjektu 
nelze považovat za takové vyhovění stížnosti. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme do dnešního dne neobdrželi řádné vyřízení naší stížnosti a doposud stále nedošlo ke 
zjednání nápravy při vyřizování Žádosti nařízené nadřízeným orgánem,   
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ž á d á m e, 

 
aby nadřízený orgán přikázal dle ustanovení § 80 odst. 4 a) z. č. 500/2004 Sb., správní řád, povinnému subjektu 
předložit v přiměřené lhůtě spisový materiál nadřízenému orgánu tak, jak mu to ukládá zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. V případě, že tak Povinný subjekt neučiní, žádáme, aby nadřízený orgán bez 
dalšího přistoupil k rozhodnutí o stížnosti pouze na základě doložených skutečností. 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 

                                                                                                              Oživení, o. s.  
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 

 
Příloha č. 1: žádost o informaci 
Příloha č. 1: stížnost na postup 
Příloha č. 3: sdělení městské části P7 


