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Rozhodnutí
Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „povinný
subjekt“) jako věcně a místně příslušný orgán podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl
takto:
Žádost spolku - nechceme billboardy.cz, se sídlem Růženínová 974/4, 154 00 Praha 5, IČ:
22769889, zastoupeného p. Štěpánem Fialou ze dne 23.11.2020, o poskytnutí informace podle
„InfZ“, a to o „zaslání kopie posledního vydaného rozhodnutí ke stavbě pro reklamu - Media
Channel, parc.č. 1801/12 v k.ú. Slivenec“ se dle ust. § 3 odst. 3 „InfZ“

odmítá.
Odůvodnění:
Dne 23.11.2020 byla Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „Magistrátu“) doručena žádost
p. Štěpána Fialy (dále jen „žadatel“) ze dne 23.11.2020 o poskytnutí informace podle „InfZ“ o
„zaslání kopie posledního vydaného rozhodnutí ke stavbě pro reklamu - Media Channel, parc.č.
1801/12 v k.ú. Slivenec“.
Dle § 3, odst. 3 „InfZ“ se, pro účely tohoto zákona, informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu
na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.
„Povinný subjekt“ nemá k uvedené žádosti o poskytnutí informace žádné záznamy, ze kterých by
mohl informace poskytnout.
Vzhledem k důvodům výše uvedeným rozhodl „povinný subjekt“ tak, jak je ve výroku tohoto
rozhodnutí uvedeno.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení u Ministerstva
dopravy, a to podáním u „povinného subjektu“ podle § 16 odst. 1 „InfZ“.

Ing. Aleš Krejča, v. r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Kolbabová,
podepsáno elektronicky
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