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ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor životního prostředí jako povinný 
subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),  rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 „InfZ“ o 
žádosti pana Ing. Jana Majera, nar. 8.6.1950, bytem Bellušova 1815/29, 155 00 Praha 5, 
(dále jen „žadatel“), ze dne 26.3.2018, o poskytnutí informací dle „InfZ“ ve věci „Rozšíření 
parkování Bellušova“, doručené povinnému subjektu dne 21.3.2018, vedené pod spis. zn. 
OŽP/P13-15518/2018 

takto:

Žádost o poskytnutí informace ve věci „Rozšíření parkování Bellušova“ se podle § 15 odst. 1 
„InfZ“ odmítá.

Odůvodnění

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor životního prostředí, obdržela 
dne 21.3.2018 žádost žadatele k poskytnutí informací podle „InfZ“ o poskytnutí informací o : 
Rozšíření parkování Bellušova, konkrétně o nahlédnutí do spisu výše uvedené stavby.

Odbor životního prostředí není žadatelem (stavebníkem) ani orgánem ve smyslu stavebního 
zákona, který je oprávněn vydávat stavební povolení, proto spis k předmětné stavbě nemá 
k dispozici. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl  správní  orgán tak,  jak je  uvedeno ve 
výroku.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., „InfZ“ ve spojení s § 
81  odst.  1  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  podat 
odvolání.  Odvolání  se  podává  Magistrátu  hlavního  města  Prahy  prostřednictvím  odboru 
životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Mgr. Jana Gilíková
vedoucí odboru životního prostředí
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