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VÝROČNÍ ZPRÁVA

o poskytnutých informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
Na Úřadě městské části Praha – Vinoř bylo za rok 2015 podáno přibližně na sedm set žádostí
o informaci. Z toho 75 - 80% žádostí tvoří informace telefonické, e-mailové. Všechny žádosti jsou
průběžně vyřizovany, většinou na počkání, včetně písemných, pracovníky úřadu a starostou MČ
Praha – Vinoř. Podle § 13, odst. 3 zákona 106/1999 Sb. se neevidují.
Ostatní žádosti jsou písemné. Z toho jen velmi malá část tvoří žádosti podle Zákona
106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Jedná se především o informace studentů, kteří
žádají podklady pro své písemné bakalářské, diplomové, studijní práce. Další část informací podle
zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím je od firem, které se dotazují na
plánované investiční akce městské části.
Mezi nejčastější dotazy v roce 2015 patřily:






















podklady pro změnu trvalého pobytu
výměna, ztráta OP
výměny řidičských průkazů
zápis do MŠ a ZŠ
vítání dětí městskou částí
podmínky inzerce ve Vinořském zpravodaji
zajišťování úklidu a údržby veřejného prostranství
Czech POINT
- konverze dokumentů
- zřízení datových schránek, zneplatnění, změna hesla do datových schránek
- bodové hodnocení řidičů
- rejstřík restů
pronájem nebytových prostor
podmínky rušení trvalého pobytu
kácení stromů
správa hřbitova
poplatky – psi, zábor VP, hrobové místo
ověřování listin a podpisů
dotazy na investiční akce MČ Praha – Vinoř
umístění kontejnerů na BIO odpad a VOK
zajišťování odvozu směsného a separovaného odpadu

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§16 odst. 1 zákona 106/1999 Sb.):
V roce 2015 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§16, odst. 6 zákona 106/1999 Sb.
V roce 2015 se neodvolal k soudu žádný žadatel.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
Za rok 2015 nebyla uložena MČ Praha – Vinoř žádná sankce.
Informace, které musí subjekt povinně zveřejnit o svém sídle, mohou občané nalézt na
internetu na webových stránkách městské části (www.praha-vinor.cz)
Výroční zpráva bude zveřejněna:
 na úřední desce 6 týdnů
 na Úřadě městské části Praha – Vinoř 5 měsíců
 na webových stránkách Městské části Praha – Vinoř 1 rok

V Praze dne 29. 2. 2016
Zpracovala: Dagmar Petrová, tajemník ÚMČ Praha - Vinoř

