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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka
144/106/2020/Z

Vyřizuje/linka
Ing. Tereza Veselá / 297

Praha
5. 1. 2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 21. 12. 2020 prostřednictvím datové schránky Úřadu městské části
Praha 4 Vaše podání, které eviduje pod čj. 144/106/2020, v rámci kterého žádáte o poskytnutí
informace dle InfZ v přesném znění žádosti:
„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v návaznosti
na Vaše sdělení ze dne 9. 12. 2020, č.j. 135/106/2020/Z, Vás žádám o zpřístupnění následujících
informací:
- poskytnutí všech rozhodnutí o uložení pokuty, která byla vydána v období od 1. 1. 2019
do 19. 11. 2020 včetně těch nepravomocných, a dále rozhodnutí, která nabyla právní moci
v období od 1. 1. 2019 do 19. 11. 2020 (i taková, která byla vydána před tímto období.
U rozhodnutí, která jsou již pravomocná, si dovoluji požádat o vyznačení dne, kdy příslušné
rozhodnutí nabylo právní moci;
- poskytnutí všech protokolů o kontrole (bez jejich příloh a bez ohledu na skutečnost,
zda při kontrole ne/bylo zjištěno porušení právních předpisů), které byly vydány jednotlivými
inspektoráty SZPI v návaznosti na provedení kontrol v období od 1. 1. 2019 do 19. 11. 2020;
to vše u kontrolovaného subjektu Košík.cz s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00
Praha 4, IČO: 03023877.“
(dále jen „žádost“).
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4 dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ
a dle ustanovení § 43 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, částečně
odložil Vaši žádost o poskytnutí informace. O této skutečnosti Vás povinný subjekt informoval
prostřednictvím písemnosti „Usnesení o částečném odložení“ čj. 144/106/2020/O ze dne 28. 12. 2020,
která Vám byla dodána do datové schránky dne 28. 12. 2020 a dne 29. 12. 2020 byla doručena.
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1
InfZ, Vám na základě informací a podkladů předaných Odborem živnostenským Úřadu městské části
Praha 4 k části Vaší žádosti, ve které požadujete informaci o „poskytnutí všech rozhodnutí o uložení
pokuty, která byla vydána v období od 1. 1. 2019 do 19. 11. 2020 včetně těch nepravomocných,
a dále rozhodnutí, která nabyla právní moci v období od 1. 1. 2019 do 19. 11. 2020
(i taková, která byla vydána před tímto období. U rozhodnutí, která jsou již pravomocná, si dovoluji
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požádat o vyznačení dne, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moc, u kontrolovaného subjektu
Košík.cz s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 03023877.“ sděluje
následující:
V příloze Vám zasíláme Rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Inspektorátu v Praze,
ze dne 18. 1. 2019, čj. SZPI/AW 172-15/2018, č. agendy SŘ-0580/1/2018, k uložení pokuty,
které bylo zasláno povinnému subjektu ve věci výsledku kontroly provedené u subjektu
Košík.cz s.r.o., IČO: 03023877, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha.
Toto Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 2. 2019.

Ing. Tereza Veselá
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)

Příloha:

Rozhodnutí SZPI/AW 172-15/2018 – příloha je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři oddělení veřejného
práva OKAT

Doručuje se:
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