M ě s t s k á č á s t P r a h a 15
Ú ř a d m ě s t s k é č á s t i P r a h a 15
se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ZA ROK 2010
Činnost Úřadu městské části Praha 15 v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 je zpracována podle ust. § 18
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon), který stanoví povinnost každoročně zveřejnit údaje o této činnosti v
předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.
Obsah výroční zprávy:
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2010 bylo podáno 13 samostatných žádostí podle zákona a nebylo vydáno žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Běžné dotazy občanů, nespadající
svou formou a obsahem pod rámec zákona, jsou zaměstnanci úřadu řešeny průběžně
telefonicky nebo při osobním jednání.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona (stížnost na postup při vyřizování
informace), stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a
zákona.
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Přehled o počtu podaných žádostí o poskytnutí informací jednotlivým odborům
Úřadu městské části Praha 15
Odbor Úřadu městské části Praha 15
Kancelář zastupitelstva a starosty
Kancelář úřadu a tajemníka
Odbor kontrolně právní
Odbor majetkový
Odbor výstavby
Odbor životního prostředí

Počet žádostí
2
1
2
2
4
2

Další informace vztahující se k uplatňování uvedeného zákona
K zajištění jednotného postupu odborů Úřadu MČ Praha 15 při poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, byl vydán Pokyn tajemníka č. 3/2006, který nabyl účinnosti 1.11.2006. Tímto
pokynem se zrušil Pokyn tajemníka č. 1/2000, vzhledem k novelizaci uvedeného zákona.
Uvedený pokyn dále v přílohách obsahuje vzor „Žádosti o poskytnutí informace“, vzor
„Výzva k doplnění žádosti“, vzor „Výzva k upřesnění žádosti“, vzor „Rozhodnutí o odmítnutí
žádosti“ (právnická osoba), vzor „Rozhodnutí o odmítnutí žádosti“ (fyzická osoba), vzor
„Odložení žádosti“, vzor „Oznámení o vyřízení žádosti“, „Sazebník úhrad za informace
poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, zpracovaný
dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Uvedené vzory
(formuláře) jsou k dispozici u informační služby Úřadu MČ Praha 15 (přízemí).
Povinně zveřejňované informace dle zákona jsou umístěny na webové stránce Městské
části Praha 15 – www.praha15.cz, v rubrice „Inf. dle zákona 106“, kde je uveden i Pokyn
tajemníka č. 3/2006 v plném znění. Informace poskytují nejen jednotlivé odbory úřadu, ale
také informační služba v přízemí úřadu, kde mohou občané většinu požadovaných informací
přímo získat.
Dalším zdrojem informací je i časopis MČ Praha 15 – HLASATEL, dodávaný zdarma do
poštovních schránek občanů bydlících v tomto regionu.
Úřad MČ Praha 15 neposkytuje informace pouze podle zákona č. 106/1999 Sb., ale i
podle zvláštních zákonů (např. zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí). Informace poskytované dle zvláštních zákonů se v této výroční zprávě
nepodchycují.
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce Úřadu MČ Praha 15, rovněž tak bude
přístupná na síti internetu (web. stránky MČ Praha 15) v rámci dálkového přenosu dat v
elektronické podobě.

Praha dne 25. února 2011

Ing. Robin Tampa
tajemník Úřadu městské části Praha 15
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