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Č.j.: S-MHMP 792296/2012 

 
 
 

U S N E S E N Í 
 
 

Odbor „Kancelář ředitele Magistrát“ Magistrátu hlavního města Prahy jako věcně a místně 
příslušný orgán podle § 80 odst. 1 a § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění zákona č. 7/2009 Sb. (dále jen „správní řád“),  

  
p ř i k a z u j e 

 
Městské části Praha 7, IČ: 00063754, se sídlem v Praze 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000, 
Praha 7, 170 00 (dále jen „městská část Praha 7“), jakožto nečinnému správnímu orgánu, 
podle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu, 
 

aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení učinila potřebná opatření 
ke zjednání nápravy nebo vydala rozhodnutí. 

 
 

Odůvodnění: 
 
Dne 11. 6. 2012 obdržel Magistrát hlavního města Prahy žádost Oživení, o. s., se sídlem: 
Praha 2, Lublaňská 18, 120 00, adresa pro doručování: Praha 6, Muchova 13/232, 160 00, 
zastoupeného ing. Štěpánem Rattayem, předsedou sdružení (dále jen „stěžovatel“), o 
uplatnění  opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
(dále jen „správní řád“), vůči městské části Praha 7. 
 
Ve své stížnosti stěžovatel uvedl, že dne 17. 5. 2012 podal na městskou část Praha 7 žádost 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Ve 
lhůtě stanovené zákonem o svobodném přístupu k informacím stěžovatel neobdržel od 
městské části Praha 7 požadovanou informaci ani rozhodnutí o odmítnutí uvedené žádosti. 
Stěžovatel tedy dne 4. 6. 2012 podal stížnost na postup městské části Praha 7 při vyřizování 
uvedené žádosti. Dne 8. 6. 2012 bylo městskou částí Praha 7 stěžovateli dopisem sděleno, 
že městská část Praha 7 výše uvedenou žádost ani stížnost vyřizovat nebude. 

 
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne, v souladu s § 16a odst. 5 zákona o svobodném 
přístupu k informacím, nedošlo ze strany městské části Praha 7 k vyhovění výše uvedené 
žádosti a poskytnutí požadovaných informací nebo k vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
ani k předložení výše uvedené stížnosti spolu s příslušným spisovým materiálem Magistrátu 
hlavního města Prahy, jako nadřízenému orgánu, se, v souladu s § 80 odst. 4 písm. a) 
správního řádu, městské části Praha 7 přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
usnesení, učinila potřebná opatření ke sjednání nápravy a to: poskytla požadovanou 
informaci nebo vydala rozhodnutí o (částečném) odmítnutí výše uvedené žádosti. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Ing. Martin Trnka  
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy  
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Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení  u  Ministerstva vnitra, 
a to podáním u odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“ Magistrátu hlavního města Prahy 
v souladu s § 86 odst. 1 správního řádu. 

 
           
 
 
 
 
 

Ing. Martin Trnka 
ředitel Magistrátu hl. města Prahy  
elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vážený pan 
Ing. Josef Dušek 
ta jemník  
Úřad  městské část i  Praha 7  
nábř. Kpt. Jaroše 1000 
170 00 P r a h a  7 
 
 
Kopie: 
Oživení, o. s.,   
Ing. Štěpán Rattay  
předseda sdružení 
Muchova 13/232 
160 00   Praha 6  
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