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V Praze dne: 16.1.2023 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a sdělení o odložení části žádosti 

Dne 12.1.2023 byla Úřadu městské části Praha-Kunratice doručena Vaše žádost o poskytnutí 

informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v níž žádáte o poskytnutí následujících informací: 

1) V jakých správních řízeních (spis.zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách 

vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581 (spis.zn., č.j. 

identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, 

žadatel nebo osoba zúčastněná společnosti Architekti Headhand s.r.o., IČ 28919807, U 

Obecního dvora 799, 110 00 Staré Město. 

 

2) V jakých správních řízeních (spis.zn. + věc) nebo v jiných obdobných věcech a agendách 

vedených Vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou, IČ 00064581 (spis.zn., č.j. 

identifikace věci apod.) v rámci samostatné i přenesené působnosti, vystupuje jako účastník, 

žadatel nebo osoba zúčastněná pan MIROSLAV ŠAJTAR, dat. nar.  xxxx, bytem xxx. 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen InfZ) jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se 

k jejich působnosti, či k působnosti jejich orgánů. Vámi požadované informace o vedených správních 

řízeních či jiných obdobných věcech a agendách, které vede Hlavní město Praha nenáleží do 

působnosti Městské části Praha-Kunratice či do působnosti jejích orgánů. Pokud Úřad městské části 

Praha-Kunratice není věcně či místně příslušným správním orgánem pro dané řízení, nemá o takovém 

řízení žádné informace. Rovněž tak náleží-li projednávaná věc do samostatné působnosti Hlavního 

města Prahy, Městská část Praha-Kunratice nemá o takových skutečnostech informace. Z tohoto 

důvodu Městská část Praha-Kunratice části Vaší žádosti o poskytnutí informací týkajících se Hlavního 

města Prahy dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ o d k l á d á. 

V části žádosti vztahující se k působnosti Městské části Praha-Kunratice či jejích orgánů Vám sděluji, 

že v žádných správních řízeních nebo jiných věcech a agendách vedených ÚMČ Praha-Kunratice 

nevystupuje jako účastník, žadatel či osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o., IČ 

28919807, U Obecního dvora 799, 110 00 Staré Město ani pan MIROSLAV ŠAJTAR, dat. nar. xxx, 

bytem xxx. 

 

S pozdravem 

Mgr. Ivana Šašková, MPA 

tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice 


