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Naše č.j:                         Vaše č.j:                                 Vyřizuje:                             Dne: 

MCPCH 0757/2019    MHMP 1109912/2019             Goldsteinová L                 24.06.2019 

MCPCH 0921/2019                                                       

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 

 

V souvislosti s rozhodnutím MHMP č.j. 1109912/2019, vydaným odborem kontrolních 

činností, oddělením právních činností a organizačních agend, v souvislosti se stížností Ing. 

Zdeňky Šušákové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry, 

kdy nadřízený orgán povinnému subjektu přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí vyřídil žádosti v intencích InfZ, tedy vydáním požadovaných informací nebo 

vydáním rozhodnutí o odmítnutí zbývajících bodů každé z žádostí. V souladu s výše uvedeným 

povinný subjekt doplňuje požadované informace ke stížnostem ve znění: 

 

1. Podávám stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace přijaté pod č.j. MCPCH 

0757/2019. 

2. Podávám stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace přijaté pod č.j. MCPCH 

0921/2019. 

 

V obou žádostech jsem kromě jiného požadovala poskytnutí zadání pro zpracování Kon-

cepční studie dopravní obslužnosti, dále zadání pro zpracování Studie komplexního po-

souzení oblasti „V Kratinách“, které bylo zasláno osloveným architektonickým kancelářím.  

Žádost jsem podala opakovaně, neboť jsem, v případě nepochopení předmětu žádosti, chtěla 

předejít stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. 

 

 

Odůvodnění stížnosti: 

 

Žadatel: Ing. Zdeňka Šušáková 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry 



 

Informace byly poskytnuty částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o 

odmítnutí. Informace nebyly poskytnuty v následujících bodech: 

1. Žádost přijatá pod č.j. MCPCH 0757/2019, podaná dne 15.4.2019, vyřízená 29.4.2019: 

bod 1: 

Požadavek na poskytnutí zadání pro zpracování studie komplexního posouzení oblasti „V Kra-

tinách“.  

Odpověď:  

Poskytnut odkaz na vyřízení žádosti přijaté 20.2.2019 pod č.j. MCPCH 0382/2019 (v této od-

povědi dodán pouze seznam oslovených architektonických kanceláří). 

Důvod stížnosti: Zadání poslané osloveným firmám nebylo poskytnuto. 

 

bod 2 a):  

Žádost o poskytnutí zadání pro vypracování Koncepční studie dopravní obslužnosti, tedy jak 

přesně znělo zadání pro zpracování studie firmou European Transportation Consultancy, s.r.o. 

(ETC). 

 

Odpověď:  

Poskytnuto nepožadované usnesení MČ pověřující starostu uzavřením smlouvy s ETC a cenová 

nabídka ETC. 

Důvod stížnosti: Zadání pro vypracování této studie firmou ETC nebylo poskytnuto (za-

kázka vyřízena již v roce 2018). 

2. Žádost o poskytnutí informace přijatá dne 03.05.2019 pod č.j. MCPCH 0921/2019, vyří-

zená 16.5.2019: 

bod 2): 

Žádám o poskytnutí zadání pro vypracování Koncepční studie dopravní obslužnosti, tedy jak 

přesně znělo zadání pro zpracování studie firmou European Transportation Consultancy, s.r.o. 

(ETC). 

Odpověď: 

V souvislosti s bodem č. 2 ÚMČ poskytnul v současné době veškeré dostupné informace. V 

rámci zpracování bodu byla oslovena společnost i předchozí vedení MČ o poskytnutí přesného 

zadání pro vypracování. V současné době ÚMČ žádné další informace nemá a čeká na odpo-

věď. 

Důvod stížnosti: Zadání pro tuto studii zadané firmě ETC nebylo opět poskytnuto. 

bod 5): 

Žádám o poskytnutí zadání pro zpracování studie komplexního posouzení oblasti „V Krati-

nách“.  

Odpověď: 

V souvislosti s bodem č. 5 Vám sdělujeme, že veškeré dostupné informace Vám byly již poskyt-

nuty. V rámci zpracování bodu byli opakovaně osloveni JUDr. Golas a JUDr. Malý o poskytnutí 

přesných informací. V současné době ÚMČ žádné další informace nemá a čeká na vyžádanou 

odpověď. 

Důvod stížnosti: Zadání poslané osloveným firmám nebylo opět poskytnuto. 

 

Informace poskytujeme v požadovaném rozsahu. V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli 

prostřednictvím e-mailu: XXXXXXXXXX. 



 
Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu 

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace  

 

pod č.j. MCPCH 0757/2019 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Barbora Floriánová 

starostka MČ 

 

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace

