


V mé dnešní žádosti o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je neprávně uvedeno "starostovi 
Městské části Praha 17", přičemž správně má být uvedeno "starostovi Městské části Praha 13" Za překlep 
se omlouvám.
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VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
28. 11. 2018 S/P13-56879/2018 Libigerová/217 16. 12. 2018 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Úřad městské části Praha 13 obdržel dne 28. listopadu 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), v níž se domáháte zaslání usnesení Rady městské části Praha 13, kterým Rada městské části 
Praha 13 svěřila starostovi MČ Praha 13 pravomoc podepisovat plnou moc třetí osobě jednat jménem 
MČ Praha 13. 

 
Tímto Vám sdělujeme, že pravomoc starostovi podepisovat plnou moc třetí osobě jednat jménem MČ 
Praha 13 nemusela udělovat Rada MČ Praha 13, neboť se jedná o úkon vyplývající z funkce starosty 
daný 131/2000 Sb. Zákonem o hl. m. Praze. 

 
Dále se Vám tímto velmi omlouváme za nedodržení lhůty 15 dnů na poskytnutí odpovědi. Nedodržení 
vzniklo administrativním nedopatřením. 

 
 
 
 

• Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  „InfZ“  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 

 
 
 
 
 

Mgr. Eva Libigerová 
vedoucí odd. tisku a informací 

 
 
 
 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: epodatelna@p13.mepnet.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 235 011 111 ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

mailto:epodatelna@p13.mepnet.cz
http://www.praha13.cz/


Dne 28. listopadu 2018 jsem žádal o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. Přijetí této žádosti 
bylo potvrzeno:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k 
tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz<http://www.praha13.cz/>
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ bylo doručeno 
28.11.2018 10:39:24 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-56879/2018 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Toto potvrzení o doručení datové zprávy není potvrzením o řádnosti podání podle jiných právních 
předpisů. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož 
kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: epodatelna@p13.mepnet.cz
web: www.praha13.cz<http://www.praha13.cz>

Žádost nebyla v zákonné lhůtě 15 dnů vyřízena. Podávám tímto stížnost na porušení zákona č. 106/1999 
Sb., trvám na podání požadované informace a žádám o sdělení, jaká byla přijata opatření vůči tomu, kdo 
uvedené porušení zákona zavinil.
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