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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 
Úřad městské části  Praha 19  

Tajemník  
Semilská 43 /1, Praha 9 –  Kbely, PSČ 197 00  

 

Vyřizuje: Hana Růžková 

 

Výroční zpráva za rok 2019 

 
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Tato zpráva je zpracována na základě § 18 uvedeného zákona a zahrnuje informace o činnosti 

všech organizačních složek Úřadu MČ Praha 19 v oblasti poskytování informací za období 

01.01.2019 – 31.12.2019. Údaje zde uvedené se týkají pouze písemných, včetně datových 

zpráv, případně e-mailových žádostí o poskytnutí informace. 

 

a) Počet podaných žádostí o informace: 18 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 

Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti č. 5/2019 podané dne 13.3.2019, a 

to vydané k bodu č. 4 a 5 uvedené žádosti, neboť stavební úřad takovými informacemi 

nedisponuje a jednalo by se o informace, které by musel stavební úřad vytvořit viz. 

§ 2 odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů: „povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, 

budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. 

 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: soudním 

řízením neprocházel žádný případ. 

 

d) Počet poskytnutých výhradních licencí: 0 

 

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení: 0 

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

Vedle poskytování informací na základě žádostí dle uvedeného zákona zveřejňuje Městská 

část Praha 19 informace o své činnosti prostřednictvím úřední desky na budově úřadu a 

způsobem umožňující dálkový přístup, na svých webových stránkách www.praha19.cz a ve 

dvouměsíčníku „Kbelák“ vydávaném MČ Praha 19. 

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou 

výroční zprávu. 

V Praze dne 21.02.2020                (otisk úředního razítka) 

JUDr. Josef Nykles, v. r. 

tajemník ÚMČ Praha 19 

http://www.praha19.cz/

