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VÝROČNí ZPRÁVA
o poskytnutých informacích za rok 2009 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 2009 podáno 13 písemných žádostí
o informaci. 6 žádostí bylo posláno faxem, 1 žádost byla telefonická, 6 žádostí bylo zasláno

poštou.Všechny žádosti byly vyřízeny. Většina z nich se týkala informací z evidence obyvatel.

Ústní, telefonické a e-mailové informace o státní správě a samosprávě se podávají

,. denně pracovníky úřadu a starostou MČ Praha - Vinoř. Podle § 13, odst. 3 zákona 106/1999
Sb. se neevidují. Mezi nejčastější dotazy v roce 2009 patřily:

~ svoz komunálního a bio odpadu

> udržování čistoty veřejného prostranství

~ zavedení na MČ Czech POINTU

> otázka bytové výstavby a bydlení v Praze - Vinoři

~ dotazům na instituce V Praze - Vinoři a jejich telefonní čísla
~ dotazům na telefonní čísla ostatních městských částí

> přihlašování k trvalému pobytu

> údržba zeleně
~ úklid komunikací

> konverze dokumentů

> datové schránky

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§16 odst. 1 zákona 106/1999 Sb.):

V roce 2009 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§16, odst. 6 zákona 106/1999 Sb.):
Žádný žadatel se k soudu neodvolal,

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních
údajů:



Za rok 2009 nebyla uložena žádná sankce.

Informace, které musí subjekt povinně zveřejnit o svém sídle, mohou občané nalézt

na internetu na webových stránkách městské části (www.praha-vinoLcz)

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 19. 1. ledna 2010

Zpracovala: Dagmar Petrova, tajemník ÚMČ Praha - Vinoř


