
                                                                                         

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Jméno*: ……………………………… 

Datum narození/IČO*: …..    Titul:  ………………. ……………….. 

Adresa*:         ulice: ………. ………………………… č.p.: ……. 

                        město: …………Praha………………………………… PSČ:  

                  
                        stát: ……CR………………………………………………………………….. 
(uvede se adresa místa trvalého pobytu, nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, 

uvede se  adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže 

se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název, 

identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;. 

adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). 

Telefon:           
            

Předmět*:       Podani informace o způsobu nalozeni s nalezenými  penezi ve vsi 5000Kc 

Text*:             …Zadam o podani informace, jakým způsobem bylo naloženo z penezi, 
 
 

 

 

                          



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
13. 2. 2020 P13- 08230/2020 Králová/217 19. 2. 2020 

 

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle §14 odst. 5 písm. c) zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Městská část Praha 13 obdržela dne 13. 2. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), ve které se dotazujete, jakým způsobem bylo naloženo s penězi,  

 
 

Podle §2 odst. 1 „InfZ“ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i městské části hl. města 
Prahy jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti. Vzhledem k tomu, že odpověď na výše uvedený dotaz nenáleží do působnosti 
městské části Praha 13 a městská část Praha 13 se na uvedené činnosti žádným způsobem 
nepodílí, nevztahuje se Vámi požadovaná informace k působnosti městské části Praha 13. 
Z tohoto důvodu městská část Praha 13 podle §14 odst. 5 písm. c) „InfZ“ Vaši žádost o 
poskytnutí informací odkládá. 

 
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup městské 
části Praha 13 podat stížnost podle §16a „InfZ“. Stížnost můžete podat u Úřadu městské 
části Praha 13 do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§16 odst. 3 písm. a) „InfZ“). O 
stížnosti bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy. 

 
Váš dotaz doporučujeme směřovat na Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13, 
Lýskova 1593/38, 155 00 Praha 5 Stodůlky 

 
 
 
 
 

Michala Králová 
vedoucí oddělení tisku a informací 

 
 
 
 
 
 
 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 epodatelna@praha13.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 
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