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Výroční zpráva za rok 2021
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon)

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
01.01.2021 – 31.12.2021. Údaje zde uvedené se týkají pouze žádostí o poskytnutí informací
podaných písemně, prostřednictvím datové schránky a e-mailem, a to výhradně prostřednictvím
e-podatelny.
a) Počet podaných žádostí o informace: 38
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
- Bylo vydáno 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
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 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:
Soudním řízením neprocházel žádný případ, tudíž nevznikly žádné náklady na své
vlastní zaměstnance ani náklady na právní zastoupení.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: 0
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení: 2
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace a stížnost na postup při vyřizování
žádosti o informace-opakovaná, kdy obě stížnosti byly v zákonné lhůtě vyřízeny, a to
poskytnutím informací.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
- Odložení žádosti z důvodu nedoplnění údajů podle zákona: 2
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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 v periodiku
„Kbelák“ vydávaném MČ Praha 19.
Úřad městské části Praha 19 nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat
veřejnou výroční zprávu.

V Praze dne 23.02.2022

(otisk úředního razítka)
JUDr. Josef Nykles, v. r.
tajemník ÚMČ Praha 19
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