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RoZHoDNUTĺ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jako povinný subjekt (dále jen ,,Povinný subjekt")
Ve smyslu $ 2 odst' 1zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přĺstupu k informacím, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ''), rozhodl V souladu s ustanovením $ 15 odst. 1 lntZ Ve spojení
s ustanovením $ 11 odst. 2 písm. c) lnfZo Žádosti společnosti cwl Smĺchov s.r'o., lČo , sídlem
Archeologická 2256t1, 155 oo Praha 5 - Stodůlky (dále jako "Żadatel") ze dne 04.06.2019 o
poskytnutí informací podle lnfZk nĺŽe uvedeným dotazům:

'CWl Smíchov je vlastníkem pozemků parc. č. 659/1, 65912,659/3, 660/1 ,66012,661,662ĺ1,662ĺ2,
66213,66214,664, 668/3, 668/4, 668/5, 669/1 ,66912,669/3, 669ĺ4, nacházejÍcĺch se v katastrálním
ÚzemÍ Smíchov, obec Praha a zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním Úřadem pro
hlavní město Prahu, katastrálnĺ pracoviště Praha, na LV ć,' 14199. Dne 28.5.2019 jsme od Vás
obdrŽeli poŽadované kolaudační rozhodnutí ohledně Technického centra 3 v Radlicích, nicméně
bez jakékoliv přílohy a dalších poŽadovaných dokumentů. Z kolaudačního rozhodnutítedy nelze
například seznat tvzení DP v televiznĺm pořadu, Že by mělo jít o úpravu pitné vody pro mimořádné
zásobován í obyvatelstva.

Pro seznánísoučasného právnĺho a faktického stavu bychom potřebovali předevšĺm veškerá
povolení a stavební/technologickou dokumentaci k úpravně vody v rámci oSM'

V této souvislosti se obracíme opakovaně na dopravní podnik, se Žádosti o předcházející
stanoviska dotčených subjektů, stavební povolenĺ a případné změny stavby před dokončením a
přĺpadná navazujĺcí rozhodnutí ohledně úpravny vody v objektu TC3 věetně projektové
dokumentace a to pro výše uvedený účel'

Současně berte prosím tuto Žádost také jako formálníŽádost o povinně poskytované informace dle
zákona č' 106/1999 Sb.

Seznámenĺ s tímto rozhodnutím a předmětným spisem umoŽní našĺ společnosti ověřit skutečný
stav věcí v dané lokalitě a dopad tohoto rozhodnutí do našich vlastnických a jiných práV."

takto:

Žáoost se podle $ 27 odst. 7 a8 zákona ć,.24Ot2Ooo Sb', o krizovém ŕizení a o změně někteých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a $ 'ĺ 1 odst. 4 b) lnfZ, ve spojení s $ 15 lnfZ odmítá.

Dopravní podnik hl. m. Prahy' akciová společnost
adresa sokolovská421217, Vysočany' 190 00 Praha 9
zápis v oR Vedeném Ms V Praze v oddíle B, vloŽka 847
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odůvodnění

Żadatel poŽaduje poskytnutí dokumentů, které obsahujízvláštnĺ skutečnosti podle zákona č.
24012000 Sb., o krizovém ŕizení a o změně někteých zákonů, ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále
jen ,,Zvláštní zkušenosti"). Zvláštní skutečnostijsou však chráněny tímto zákonem, aby se s nimi
nemohly seznamovat neoprávněné osoby. Pokud Žadatel žádá orgán krizového ŕizení podle lnfZ o
informace označené jako Zvláštní skutečnosti a Žadatel k této informaci nemá oprávněný přístup,
povinný subjekt Žadateli takovou informaci neposkytne.

JelikoŽ Povinný subjekt disponuje dokumenty obsahujĺcíZvláštnískutečnosti, a tyto dokumenty
Żadatel žádá, musí Povinný subjekt takové informace znepřĺstupnit neoprávněným osobám včetně
Žadatele.

Vedle toho pak Povinný subjekt uvádí, Že Żadatelje také Žalobcem proti Povinnému subjektu jako
žalovanému v soudním ŕizeni vedeném u obvodnĺho soudu pro Prahu 5 pod spisovou značkou 31
C 274ĺ2019. Podle $ 11 odst' 4 pĺsm. b) povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovacĺ
činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.

Problematikou pojmu ,,rozhodovací činnost soudů" ve smyslu lnfZ se zabývalo Ministerstvo
spravedlnosti, které za tímto účelem vydalo prováděcí předpis, a to instrukci Ministerstva
spravedlnosti ze dne 24.07 .2009, č. j. 13/2008-SOSV-SP, dle kterého je pojem rozhodovací činnost
soudu širší než pouze samotné vyhlášení rozhodnutí, kdyŽ zahrnuje i postup v soudnĺm řízení,
úkony směřujícĺ ke zjištěnískutkového stavu věci a úkony účastníků učiněné vůči soudu a ostatním
účastníkům ŕízení v rámci projednávání sporů a jiných právních věcí, kam patří i shromaŽd'ování
podkladů pro toto rozhodnutí. Vztahuje se tedy nejen na podání účastníků' ale i veškeré podklady
podstatné pro rozhodnutí soudu ve věci. Je tedy zřejmé, Že Żadatel Žádá informace bezprostředně
souvisejĺcí se, současně probíhajĺcím, soudním řĺzení, ve kterém jsou účastníky sporu jak Žadatel,
tak i právě Povinný subjekt.

S ohledem na vše výše uvedené Povinný subjekt rozhodl tak, jakje ve výroku uvedeno.

Nadto však Povinný subjekt Žadateli alespoň potvzuje, Že stavba gravitačního přivaděče pro TC3 a
úpravna vody v objektu technického centra TC3 byly od počátku koncipovány pro výrobu pitné vody
a její distribuci v metru. lnformace o technických centrech ochranného systému však obsahují
Zvláštnĺ skuteönosti.

Poučení:

Proti rozhodnutĺ o odmítnutí Žádosti lze podat odvolánĺ do 15 dnů od jeho doručení podáním,
tmu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti. o odvolání rozhoduje
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Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Mgr. Dalibor Kučera
vedoucí odboru Právní

Dopravnĺ podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
adľesa sokolovská 421217 , Vysočany, 1 90 00 Praha 9

zápis v oR Vedeném Ms V Praze V oddíle B, vlożka 847

lč oooossao olč czoooosaao www.doo.cz

formulář platný od 23' 5. 2019 DP25-0-900700 SLana2l2

Pŕ3ii Łĺsk...ri zl'ażte t1ĺ;il'ltl l]l żilOiĺ]i 1;l ĺlsiJ'eĺii
Dopravnípodnik
hlavního města Pnhy

.d\\7


