P10-015281/2013

Výroční zpráva

o činnosti městské části Praha 10 v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

Výroční zpráva je zpracována na základě § 18 výše uvedeného zákona a zahrnuje informace
o činnosti všech organizačních složek Úřadu MČ Praha 10 v oblasti poskytování informací za
kalendářní rok 2012. Údaje zde uvedené se týkají pouze písemných případně elektronických žádostí
o poskytnutí informace.

a) Počet podaných žádostí o informace :
z toho počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

160
41

33

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
soudním řízením neprocházel žádný případ.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
žádné licence nebyly poskytnuty

e) Počet stížností podaných podle § 16a :

27

Stížnosti se týkaly :
•

nečinnost ÚMČ Praha 10

•

zveřejňování informací - všechny informace byly zveřejněny

•

nedostatečná odpověď

•

nesouhlas s poplatkem, odmítnutí uhradit požadované náklady

Veškeré stížnosti byly postoupeny v zákonné lhůtě odboru kontrolních činností MHMP,
vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opakované stížnosti ve stejných kausách je o nich MHMP
postupně rozhodováno.

f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
Z celkově uvedeného počtu 160 podaných žádostí bylo ve 33 případech poskytnutí
požadované informace odmítnuto.
Nejvíce žádostí bylo směrováno na odbor stavební, týkaly se převážně jedné záležitosti,
odbor majetkoprávní , odboru životního prostředí a dopravy, kanceláře tajemníka se týkaly
převážně dvou záležitostí.
Odvolání proti rozhodnutí byla předána k šetření na MHMP.
Za poplatky spojené s poskytnutím informací bylo zaplaceno 1 391,- Kč.
Vedle poskytování informací na základě žádostí dle uvedeného zákona zveřejňuje městská část
Praha 10 informace o své činnosti prostřednictvím úřední desky na budově úřadu, v měsíčníku
PRAHA 10 a na svých webových stránkách www.Praha10.cz.

Ing. Martin Slavík
tajemník ÚMČ Praha 10

V Praze dne 8. 2. 2013

Příloha: Přehled podaných žádostí
na jednotlivé odbory

Příloha k Výroční zprávě za rok 2012

Přehled podaných žádostí na jednotlivé odbory

Podané žádosti

Odbor
Kancelář starosty
Kancelář tajemníka

+
odmítnuté
16 podaných
6 odmítnutých

Odvolání
proti
rozhodnutí
10

Podané stížnosti

4 podané
4 odmítnuté
1
40

4

2
2
75
31 odmítnutých

14

OŠK – odbor školství

2

3

OŽI – odbor živnostenský
OŽD – odbor životního prostředí
a dopravy
Celkem

1
17

2

11
- nečinnost ÚMČ Praha 10
- odmítnutí uhradit požadované
náklady
1
- nespokojenost – předáno MHMP
1
- nedostatečná odpověď – rozšíření
odpovědi
12
- neposkytnutí požadované info
10 x zamítnuto MHMP
2 x vyhověno MHMP
2
- na zveřejnění informací – předáno
MHMP info
- zamítnutí odpovědi – potvrzeno
MHMP
-

160 + 41

33

27

OEK – odbor ekonomický
OHS – odbor hospodářské správy
OKO – odbor kontroly
OMP – odbor majetkoprávní

OOS - odbor občanskosprávní
OSO – odbor sociální
OST – odbor stavební

-

