V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2006
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
V roce 2006 bylo celkem přijato 16 písemně podaných žádostí o informaci
dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací
byly podány 4 žádosti.
Úřad městské části Praha 1 účtoval za vyřízené žádosti celkem částku
2 241,-Kč. Z této účtované částky bylo uhrazeno žadateli pouze celkem
1 085,50 Kč. Rozdíl tvoří úhrada za nevyzvednuté dokumenty (1 156,50 Kč).
Podle orientační evidence telefonických žádostí o informace (zákon neukládá
povinnost evidence ústních žádostí), lze pouze konstatovat, že denně je na úřad
směrováno cca 200 telefonických dotazů. Jen zanedbatelné procento lze však
považovat za žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Takto jich
bylo evidováno cca 500.

Srovnávací tabulka

rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006
71
51
38
28
25
22
16

Podání písemná
Podání žádostí
prostřednictvím
sítě nebo služeb
17
15
3
8
19
elektronických
komunikací
Celkem dle
sazebníku
6 897,40 3 102,80 2 998,60 1 796,40 8 166,účtováno v Kč
Celkem uhrazeno
4 471,10 2 771,90 1 392,60 801,- 4 378,v Kč

***

4

3 172,-

2 241,-

992,50 1 085,50

Přehled o poskytovaných informacích na základě písemných žádostí

Odbor

KAS

ZASTA 2

Počet

6

1

VÝS

2

ŽIO

2

ODŽ

5

Předepsaná
úhrada
v Kč
celkem

Stručný obsah informace
Privatizace bytového fondu,
předčasné splácení kupní ceny,
poskytnutí materiálů RMČ P1,
osvobození od daně z nemovitostí
Nahlédnutí do uzavřených smluv
mezi MČP1 a SV KM
Archivní dokumentace ke
kolaudaci Školská 12/1736, opis
kolaudačního rozhodnutí hotel
Millenium Plazza
Provozovna Opatovická 26, Praha
1, užívání veřejné komunikace,
prodej v lokalitě Karlova mostu
Reklamní zařízení, kopie
rozhodnutí, poutače pro
předvolební kampaň, zábory v ul.
Polit. vězňů, odtahy

Poznámka

---

---

Vyřídil OKS

----

220,-

997,50

1 žádost
neuhrazena
Kč 495,-;
vedeno odvolací
řízení

Přehled o poskytovaných informacích na základě žádostí podaných
prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací

Odbor

Poč
et

Stručný obsah informace

OTA/PER

Informace o stavu služebních
1
bytů

OTA/OVZ

1

OSM
VÝS

Informace k VŘ zklidnění
dopravy Václavské náměstí

1 Informace o stavu obec. domů
1

Vlastnictví domu Kaprova 8/49,
Praha 1

Předepsaná
úhrada
v Kč
celkem
363,--660,50
---

Poznámka
odpovězeno
písemně
odpověď e-mailem
neuhrazeno
odpověď e-mailem

REKAPITULACE
Celkem podaných písemných žádostí o informaci
Celkem zamítnutých žádostí o informaci formou rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí k RMČ P1
Celkem zamítnutých žádostí bez rozhodnutí
Celkem podaných žádostí prostřednictvím sítě nebo služeb
elektronických komunikací
Celkem účtované náklady dle sazebníku
- z toho neuhrazeno žadateli o informaci
Přijaté úhrady za poskytnutí informací

16
1
1**
4
2 241,- Kč
1 155,50 Kč
1 085,50-Kč

Pozn. ** Jedná se o žádost č.j. 3126/2004 ze dne 4.5.2004. Žadatel se odvolal 2x proti
rozhodnutí k RMČ P1 a následně podal žalobu k soudu. Soudní spor není dosud ukončen.

Tato Výroční zpráva za rok 2006 o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, byla zpracována ve smyslu § 18 uvedeného zákona.
Výroční zpráva za rok 2006 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bude
projednána v Radě MČ Praha 1 dne 12. 2. 2007.

V Praze dne 5. února 2007
Zpracovala:

ing. Rolincová, ved. OSI

Příloha: Seznam použitých zkratek
Seznam použitých zkratek
MČ P1
RMČ P1
KAS
OTA
OTA/PER
OTA/OVZ
VÝS
OSM
ODŽ
ŽIO
VŘ
SV KM

Městská část Praha 1
Rada městské části Praha 1
odbor kancelář starosty
odbor tajemníka
odbor tajemníka, odd. personální
odbor tajemníka, odd. veřejných zakázek
odbor výstavby
odbor správy majetku
odbor dopravy a životního prostředí
odbor živnostenský
výběrové řízení
Sdružení výtvarníků Karlova mostu

