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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o poskytnutých  informacích za rok 2017 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 2017 podáno přibližně na 800  žádostí o 

informaci. Z toho 85% žádostí tvoří  informace telefonické, e-mailové.  Všechny žádosti jsou 

průběžně vyřizovany, většinou na počkání nebo do několika dní, 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. V roce 2017 to bylo pouze 6 žádostí,  což je z 

celkového počtu zanedbatelné procento. Jedna z žádostí se týkala výstavby na volném prostranství u 

golfového hřiště. O tuto informaci požádala soukromá osoba. Kross, s. r. o. požádala o odpověď na 

několik otázek, které se týkaly problematiky znečišťování budov a prostranství škodlivými ptáky. 

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. Jedna velmi kuriózní žádost se týkala 

mimozemských civilizací na území MČ Praha – Vinoř. 

  

      Mezi nejčastější dotazy  v roce 2017 patřily:   

podklady pro změnu trvalého pobytu 

zápis do MŠ a ZŠ 

vítání dětí 

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 – nepořádek, poplatky   



poplatky – psi, zábor veřejného prostranství 

ověřování listin a podpisů 

dotazy na investiční akce MČ Praha – Vinoř 

 dopravní řešení konkrétních lokalit (Stojická, V Žabokřiku, Mladoboleslavská ul., 

 Živanická) 

 parkovací stání v ul. Velkoosecká 

 odpadové hospodářství – stížnosti na přeplněné kontejnery tříděného odpadu 

 problematika parkování ve Vinoři 

 volby do PSP ČR – volební průkazy  

 Volba prezidenta ČR – termíny, volební průkazy, volby v zahraničí 

 Referendum – jak volit?  

  

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

V roce 2017 nebylo  podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 

  

            Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§16, odst. 6 zákona 106/1999 Sb. 

V roce 2017 se neodvolal k soudu žádný žadatel.                            

  

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

Za rok 2017 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 

 

  

Č. j. 00190/2018       

V Praze dne 31. 1.  2018 

Zpracovala: Dagmar Petrová, tajemník ÚMČ Praha – Vinoř  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

  

  

  

  

  

 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


