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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V REŽIMU Z. Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Na svém 6. zasedání dne 19. ledna 2011 vzala RMČ Praha 22 na vědomí „Výroční zprávu za rok
2010 o poskytování informací v režimu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“
v platném znění uvedeného zákona, a svým usnesením v souladu s výše citovaným zákonem ji
uložila zveřejnit na webových stránkách MČ Praha 22 a dále v Uhříněveském zpravodaji v tomto
znění:
Podle ustanovení § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je
příjemce žádosti, tedy ÚMČ Praha 22, povinen vždy k 31. prosinci běžného roku zpracovat a do
konce měsíce března roku následujícího zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování
informací v režimu výše uvedeného zákona. V roce 2010 právní úsek Odboru kanceláře úřadu ÚMČ
Praha 22, který žádosti eviduje, zaznamenal 16 doručených žádostí, na něž se vztahuje ustanovení z.
č. 106/1999 Sb.
Všechny žádosti byly vyřízeny v řádném termínu, přičemž jedna žádost přešla k vyřízení do roku
2011, v němž byla také řádně vyřízena. U patnácti žádostí byla informace poskytnuta, jedné žádosti
nebylo vyhověno, jelikož se týkala informací bez použití veřejných prostředků a které byly na ÚMČ
Praha 22 dodány třetí osobou, jíž zákon poskytovat informace neukládá. Proti žádnému vyřízení
nebyl podán opravný prostředek, nicméně jedna žádost, aniž se jednalo o odvolání či stížnost proti
vyřízení, byla podána opětovně, a to dvakrát. Všechny žádosti byly zpracovány v souladu
s ustanovením z. č. 106 /1999 Sb.
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