THMP

TECHNoLomg
HLAVNIHO MESTA
PRAH‘Y
Pulz na§i metropoie

V Praze dne 30. 8. 2018

Poskytnutl' informaci podle zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném p‘ﬁstupu k informacim, ve zném’
pozdéj§ich pfedpisﬁ

Spoleénost Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12, 170 00
Praha 7 — Ho|e§ovice, zapsané vobchodnl’m rejstFI’ku vedeném Méstsk soudem v Praze, oddil B,
vloika 5402 (déle téi jen ,,spoleénost THMP” nebo ,,povinnv subjekt”) obdriela dne 23. 8. 2018 0d
Feditelky odboru kontrolnl’ch (":innosti Magistrétu hlavm’ho mésta Prahy, IC: 000

64 581, se sidlem Mariénské némésti 2/2, 110 01 Praha 1, pracovi§té Jungmannova 35/29, 110 00 Praha

1 (déle téi jen ,,MHMP”), dopis oznaéeny’l jako PFedém’ stiinosti dle § 163 odst. 1 pl'sm. b) zékona é.
106/1999 Sb. (déle téi jen ,,Dopis”).

Vtomto Dopisu je mimo jiné uvedeno, 2e MHMP obdriel dne 30. 7. 2018 0d
(déle téi jen ,,Stéiovatel”) v pl'semné podobé Stl’inost na
postup pFi vizovénI’ iédosti o informace ve smyslu § 16a odst. 1 zékona é. 106/1999 Sb. ze dne 26. 7.
2018 (déle téijen ,,Stl’inost”). Tuto Stiinost podal Stéiovatel v souvislosti s jeho Zédostl' podle zékona (‘3.

106/1999 5b., 0 svobodném pﬁ’stupu k informacim, ve znéni pozdéj§ich pFedpisﬁ (déle téi jen ,,ZSPI”)
(déle téi jen ,,iédost”) ze dne 8. 7. 2018, kterou zaslal spoleénosti THMP.

Dle § 16a odst. 3 ZSPI se Stiinost podévé u povinného subjektu, a to ve lhﬁté do 30 dnﬂ ode dne doruéem’
sdélem’ podle § 6, § 14 odst. 5 pism. c) nebo § 17 odst. 3 ZSPI nebo ode dne uplynuti Ihﬁty pro poskytnuti

informace podle § 14 odst. 5 pism. d) nebo § 14 odst. 7 ZSPI. Stéiovatel ovéem zaslal svoji Stl’inost
MHMP, nikoli spoleénosti THMP jako povinnému subjektu. MHMP nésledné jako sprévni orgén, ktery'l

nenf vécné pﬁsluény’l k vyﬁzeni podané Stiinosti, postoupil v souladu s ust. § 12 zékona é. 500/2004 5b.,
sprévni Féd, ve znéni pozdéj§ich pFedpisﬂ (déle jen ,,sprévm’ Féd”) dne 23. 8. 2018 tuto Stiinost jako
pﬁ’lohu Wée uvedeného Dopisu spoleénosti THMP a souéasné o tomto svém akonu uvédomil
Stéiovatele prostFednictvim e—mailové adresy

Ve své Stiinosti uvédi Stéiovatel nésledujici:

,,Dne 8. 7. 2018 byla povinnému subjektu doruc'ena md z'ddost o poskytnutl’ informaci ve smyslu
zdkona c". 106/1999 5b. (PFiIoha E. 1 [e-mai/ovd komunikace ze dne 8. 7. 2018] a Pi‘ﬂoha E. 2 [text

z'c'ldosti ze dne 8. 7. 2018]). Do dne podén/této stl’zvnosti (26. 7. 2018)jsem 0d povinného subjektu
neobdrie/ ani poz'adované informace, ani informaci 0 tom, z'eje ze zdvainych dﬁvodﬁ nutné, aby
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povinny subjekt prod/ouii/ IhL‘itu pro poskytnuti informaci,
ani rozhodnuti o odmitnuti dosti.
Lhdta pro poskytnutl’informaci d/e § 14 odst. 5 pI'sm. d) zékon
a E. 106/1999 Sb. jiz' uplynula.
Vzhledem k vys'e uvedenym skuteEnostem timto

POD/i VAM sriz’wosr NA POSTUP PRVI WRVIZOVANIIV,
ZADOSTI o INFORMACE dle § 160 odst. 1

pI'sm. b) zékona E. 106/1999 Sb.

Zdt‘irazﬁuji, z"e tato stizvnostje poddnim ve smyslu zdkon
a E. 500/2004 Sb.

ddm povinnﬁ subjekt, abych by! he: zbyteé'ného odkla
du informovén 0 tom, jak bylo s touto
stiinosti naloieno. ”

Byt' byla Stiinost doruéena povinnému subjektu ve véci
Zédosti a Stiinosti, tj. spoleénosti THMP, ai p0
uplynuti lhﬂty 30 dnﬁ dle ust. § 16a odst. 3 pI’sm. b)
ZSPI, je vtomto pFI’padé tato lhﬁta pro podénl'
stiinosti ve smyslu ZSPI dle nézoru povinného subjektu
zachovéna, nebot’ Stiinost byla Stéiovatelem
podéna véas v poiadované tFicetidenm’ lhﬁté, byt' u vécné
nepiislu§ného orgénu, tj. MHMP. Povinny'l
subjekt mé za to, ie v posuzovaném pFI’padé nelze piiéita
t Stéiovateli k tiii, 2e orgén, kterému byla
Stiinost nesprévné doruc‘fena, tj. MHMP, postoupil Stl’ino
st povinnému subjektu po dvaceti étyFech

Ve své Zédosti uvédl' Stéiovatel nésledujici:

,,V sou/adu s ustanovem’mi zdkona c". 106/1999 Sb. timto
’
idddm o poskytnuti ndsledujlcich
informaci:

PoEet nahld§eni havérii Ei paruch na vei‘ejném osvét
leni, které povinny subjekt obdriel v
obdobi 0d 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018.

Pro zamezem’ nejasnosti uvddim, z"e z'dddm vﬁhradné inform
aci o poé'tu vs"ech hld§eni havdrii a
poruch ver'ejného osvétleni, které by/a ve vy§e uvede
ném obdobi vc‘ic'i povinnému subjektu
uc'inénajakouko/ivformou (napf. prostfednictvim te/efo
nnich linek 800 404 060, 224 915 151, emailové adresy poruchyVO@thmp.cz nebo formuldr'e
na internetovych strdnkdch povinného
subjektu - http://www. thmp.cz/index.php/hlaseni—poruch-vo
; pFIbadne'jakoukolivjinouformou).
Neiddém tedy o informaci o skuteéném poc"tu havdriifi
poruch za vys'e uvedené obdobi.
Informaci poiaduji sdé/it v nds/edujicim formdtu: EI's/o odpov
idaji poEtu h/ds'enisp/riujl’cich vysve
popsand kritéria, pokud takové h/ds“en1’>vt°1c"i povinnému
subjektu bylo uEinéno alespoﬁ jedno,
nebo Eislo nu/a v pr’ipade", z'e hIds"eni sp/ﬁujl’ci vysve uvede
nd kritéria nebylo vﬁéi povinnému
subjektu uéinéno anijedno.

Darazné povinny subjekt iéddm, aby mi poskytoval
pouze informace, které poiaduji. V
pflbadé, z“e mi povinny subjekt spa/u s poiadovanou inform
aci za§le i informoce jiné, tak tim
pfedné pfekrocvisvé zdkonem stanovené pravomoci ve
smyslu zdkona E. 106/1999 Sb. 0 rovnéz"
tim mﬁz'e znemoz'nit budouci pr'ezkum takto poskytnuté
informoce, kterou nemusi byt moz'né
od/is'it od informaci nepoiadovanych, Eimz" by v pFI’pa
dé soudniho pfezkumu moh/o dojit k
postupu die § 76 odst. 1 pI’sm. a) zdkona é. 150/2002
Sb.

Vsouladu 5 § 14 odst. 2 zdkona E. 106/1999 Sb. ddm, aby mi vy§e poiadované informace
byly
zasldny elektronicky na ndsledujl’ci elektronickou (e-mailovou) adresu pro doruéovdm’:

K vypofédém’ Stl’inosti uvédl’ spoleénost THMP jako povinny’ subjekt nésledujl'ci:

PovinnV subjekt, tj. spoleénost THMP se rozhodla vypoFédat Stl’inost autoremedurou, tj. v souladu
s ust.
9‘ 16a odst. 5 ZSPI zcela vyhovét Stl'inosti tim, 2e poskytuje Stéiovateli poiadované informace
v niie

uvedeném znéni (za pouiitl'v iédosti definovanych pojmi’l):

Poéet nahlééeni hava'ril' Ei poruch na vefejném osvétlem’, které povinny’t subjekt obdriel v obdobl’
od 1.
6. 2018 do 30. 6. 2018, je 1.365.

Wée uvedeny'lm poskytnutim informaci bylo vyhovéno Stiinosti v plném rozsahu.

Povinm’l subjekt nad rémec shora uvedeného konstatuje, 2e vy’lée poiadované informace
jii byly
Stéiovateli ve stejném znéni jednou poskytnuty, a to prostFednictvim e-mailové zprévy ze dne
16. 8.
2018. Dﬁvodem opoidéné odpovédi na zédost bylo administrativné-technické pochybeni
na strané
povinného subjektu.

Povinnf/ subjekt, tj. spoleénost THMP zévérem uvédi, 2e stl’inost byla v souladu s ust. § 163 odst.
5 ZSPI
vypoFédéna v zékonné lhﬂté, a to tak, 2e povinnV subjekt Stiinosti zcela vyhovél tl’m, ie
poskytl
poiadované informace Stéiovateli.
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