Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor kancelář starosty
V Praze dne 4. 2. 2009
Č. j.: 2/2009 (ev.č.: P13-07107/2009)
ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Adresát: Vážený pan
JUDr. Ing. Petr Kučera
Motolský ordovik, o. s.
Ordovická 3
155 00 Praha 5
Odbor kancelář starosty Úřadu Městské části Praha 13 jako věcně a místně příslušný orgán
dle § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů rozhodl dle § 67 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
takto:
Žádosti pana JUDr. Ing. Petra Kučery, jednatele o. s. Motolský ordovik, Ordovická 3,
155 00 Praha 5, o poskytnutí informace „Smlouva o poskytnutí příspěvku na veřejnou
infrastrukturu Západního Města“, doručené ÚMČ Praha 13 dne 21. 1. 2009, se podle § 15
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zcela nevyhovuje a informace nemůže být poskytnuta.
Odůvodnění:
Žádost pana JUDr. Ing. Petra Kučery ze dne 21. 1. 2009 směřuje k poskytnutí dvoustranné
„Smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu Západního Města“, uzavřené
mezi Městskou částí Praha 13 a soukromou společností N.J.B. REAL a.s. Druhá smluvní
strana byla písemně požádána o souhlas s poskytnutím informace a doručila své nesouhlasné
stanovisko, protože obsah smlouvy považuje za obchodní tajemství. Protože se ve zmíněné
smlouvě nejedná o žádné využívání veřejných prostředků, lze předmětnou smlouvu za
obchodní tajemství považovat ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
Podle § 9 citovaného zákona č.106/1999 Sb. povinný subjekt požadovanou informaci, pokud
je obchodním tajemstvím, neposkytne.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke starostovi
Městské části Praha 13, a to prostřednictvím Odboru kancelář starosty ÚMČ Praha 13.
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