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R o z h o d n u t í 
 
 
  
Ve věci žádosti Aleše Herzoga, nar. 07.01.1977, bytem Machuldova 572/7, 142 00 Praha 12, o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně žádosti podané dne 12.10.2017, v níž žádá informace  
o „smlouvu o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí darovací, kterou je městské části darován 

společností JRD nebytový prostor o výměře 220 m2 nebo tři jednotky kategorie 2+kk o výměře celkem 

150 m2 včetně 3 parkovacích stání v garážích a 3 sklepních kójí v hodnot 8.400.000,- Kč bez DPH“. 
 
jsem rozhodl takto: 
 
podle ustanovení § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, se poskytnutí informace 
 

o d m í t á. 
 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
 
Úřad městské části Praha 12 obdržel dne 12.10.2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal Aleš 
Herzog, nar. 07.01.1977, bytem Machuldova 572/7, 142 00 Praha 12 (dále jen žadatel), a ve které žádal 
informace o „smlouvu o spolupráci a smlouvu o smlouvě budoucí darovací, kterou je městské části 

darován společností JRD nebytový prostor o výměře 220 m2 nebo tři jednotky kategorie 2+kk o výměře 

celkem 150 m2 včetně 3 parkovacích stání v garážích a 3 sklepních kójí v hodnot 8.400.000,- Kč bez 

DPH“. 
 
K výše uvedenému sděluji: 
 
Předmětná smlouva, jež je zmiňována v důvodové zprávě (kterou žadatel obdržel dne 12.10.2017 na 
základě jeho žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,) k usnesení Rady městské části 
Praha 12 č. R-130-028-17 ze dne 26.06.2017, dosud nebyla Radou městské části Praha 12 projednána a 
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tedy není ani schválena či podepsána. Vzhledem k tomuto nelze požadovanou informaci poskytnout a to s 
ohledem na § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle něhož se 
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. 
  
Na základě výše uvedeného jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 
 

P o u č e n í    o    o d v o l á n í 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí 
odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, a to prostřednictvím úřadu Městské části Praha 12. 
 
 
 
 
…………………..…………… 
Tomáš Hejzlar 
tajemník Úřadu městské části Praha 12 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

1) Stejnopis rozhodnutí bude doručen žadateli, jímž  je: 
Aleš Herzog, nar. 07.01.1977, bytem Machuldova 572/7, 142 00 Praha 12. 

2) Stejnopis rozhodnutí zůstává součástí spisu vedeného ve věci u Úřadu městské části Praha 12. 
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