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Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle § 
14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen jako „povinný subjekt“) obdržela dne 

25.8.2022 Vaši žádost o informace vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 

02195/2022.  

Žadatel žádá o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999  
Sb., (dále jen „InfZ“), a to následujícího znění: 

 

V souvislosti s výše uvedeným Vás tímto v souladu s ust. § 13 InfZ a ust. 16 odst. 2 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zdvořile žádám o poskytnutí:  

 

1) veškerých zpráv a dokumentů, které souvisejí se zadáváním zakázek 1. kategorie 
Směrnice ze zasedání zastupitelstva MČ Dolní Chabry po schválení směrnice, tj. 

od 26. 6. 2019, 

2) seznam výdajů, které byly dle Směrnice v rámci 1. kategorie vynaloženy starostou 
obce od účinnosti směrnice, 

3) veškeré smlouvy, písemné objednávky a jejich písemné akceptace dodavateli, skrze 
které byly realizovány dodávky v rámci 1. kategorie Směrnice.  
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Žadatel požaduje zaslání informací elektronicky na shora uvedenou emailovou adresu, 
nicméně s ohledem na značnou objemnost požadovaných informací zvolil povinný subjekt 
postup poskytnutí informace, jak je uvedeno níže.  

 

Povinný subjekt ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. d) InfZ žadateli sděluje, že poskytnutí 
požadovaných informací bude uskutečněno nahlédnutím do dokumentů, které obsahují 
žadatelem požadované informace. Žadateli bude umožněno i pořízení kopií ze spisu 
(dokumentů).  

 

Za účelem poskytnutí informace ve smyslu ust. § 4a odst. 2 písm. d) InfZ se žadateli nabízí 
tyto termíny: 

14. 9. 2022 – pokladní doklady včetně přehledu výdajů 

15. 9. 2022 – faktury přijaté 

16. 9. 2022 – objednávky a smlouvy.  

Vždy od 9:30 hod. do 11:30 hod., ve kterých se může dostavit do sídla povinného subjektu, 
kde mu budou požadované informace poskytnuty způsobem shora uvedeným.  

 

Povinný subjekt ve smyslu ust.  § 14 odst. 7 písm. b) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím prodlužuje lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní, tj. do 17. 9. 2022. 

Důvodem pro prodloužení lhůty je časově náročné vyhledávání a sběr velkého množství 
informací, shromáždění požadovaných listin a informací a jejich příprava pro poskytnutí 
informace, resp. vyřízení žádosti žadatele.   
 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

tajemnice 

 


