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vÝnočNÍzpnÁvl o PosKYTovÁNÍ n{ronllacÍ
ZA ROK

2OO9

činnost Úřadu městské části Praha 15 v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 10ó/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších p}edpisů.

Výročnízptáva o poskytování informací za rok 2OO9 je zpracována dle ust. $ 18 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k formacím, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
zákon), který stanovuj e povinnost každoročnězveřejnit údaje o této činnosti v předepsané
struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.

obsah výročnízprávy:
a)

utí o

V roce 2009 bylo podáno 6 samostatných žádostí dle zákona a byla vydána 2 rozhodnutí
o odmítnutíŽádosti o poskynutí inťormace a 1 rozhodnutí o částečnémodmítnutíŽádosti
o poskýnutí informace. Béžnédotazy občanů,nespadající svou formou a obsahem pod
rámec zákona, jsou zaměstnanci uřadu řešeny průběžně telefonicky nebo při osobním
jednaní.

b\ PočeÍpodaných odvoldní proÍi rozhotlnutí:
odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí inťormace nepoda\ Žádný žadatel'
c)

Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subj ektu o

odmítnutížádosti o posk}tnutí informace.

d) Výčeíposkvtnutých

výhradnícJt licencí, včetně odůvotlnění nezbvtnosti tloskvtnutí
výhradní licence:
Nebyla poskytnuta Žádná výhradní licence.

e)

informace), stručný popis způsobu ieiich vvřízení:
Byly podány 2 stížnostina postup při vyřizování žádosti o informace dle $ 16a zákona.

Dalšíinformace vztahujícíse k uplatňování uvedeného zákona.

K zajištění jednotného postupu odborů Úřadu MČ Praha 15 při poskytovárrí informací
podle zákona č,. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, byl vydán Pokyn tajemníka č. 312006, který nabyl účinnostii.11.2006. Timto

/

I

P9kyn9T Se Zrušil Pokyn tajemník a č. 112OOO' vzhledem k novelizaci uvedeného zákona,
jehož úplnéznění bylo vyhlášeno pod č. 17612006 Sb.
Uvedený pokyn dále v přílohách obsahuje vzor ,,Žádosti o posk}tnutí informace..,
vzor
',,Yýzva k doplnění Žádosti", vzor ,,Yýzva k upřesnění žádosti,,, vzor ,,Rozhodnutí
odmítnutí žádosti" (právnická osoba), vzor ,,Rozhodnutí o odmítnutí zaao'tr;1ry"i.ú
o'ouu;'
vzor,'odloženíŽádosti", vzor ,,oznámení o vyřízeníŽádosti", vzor
,,Rozhodnu ti - ýzická
osoba", vzor,,Rozhodnutí - právnická osoba",
úhrad za infoimace poskytovál dle
zál<ona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu ',šazebník
k informacím.,, zpracovaný ďá Naíízenívlády
č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrád a licenčníchodměn za poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacim - pla-tný oa l.tt.zooo. Uvedené vzory
(formuláře) jsou k dispozici u informaČní sluŽby Úiadu MČ Ěraha 15 (přízemí).
. |oYirn9 zveřejňované informace dle zákona jsou umístěny na webové stránce
Městské části Praha 15 www.nrahal5.cz, v rubrice ,,Iňf. ote zákoni 106,,, kde je uveden i
Pokyn tajemník a ó. 3/2006 v.plném'' znění. Informace poskyují nejen jédnotlivéodbory
úřadu, ale také informační sluŽba v přízemí úřadu, kde móhou'občane uetslnu požadovanýcir
informací přímo získat.

.

Dalším zdrojem informací je i časopis MČ Praha 15
do poštovníchschránek občanůbydlícíchv tomto regionu.

- HLASATEL,

dodávaný zdarma

ýj"o.yČlraha 15 neposkytuje inťormace pouze dle zákona č. 10611999 Sb., ale i dle
zv]áštních zakonů, (např. zákona č. 12311998 Sb., o právu na infotmace o životním prostředí,
ziíkona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon vše vi znění pozdějších předpisů). Informace
poskytované dle uvedených zvláštních zákonů se v této výročnízpravc nópoacnyóu;i.

'."

Výročnízpráva bude zveřejněna na úřední desce Úřadu MČ Praha 15. rovněŽ tak
bude přístupná na síti intemetu (web. stránky MČ Praha 15)' v rámci dá]kového přenosu
áat v
e1ektronické podobě.

Praha dne 25.února 201 0

Vladimír Doležal

tajemník uřadu MČ Praha 15

