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Úrad Mestské cásti Praha 8, Zenklova 35, 18048 Praha 8 -Liben, tel.: 222805111

Výrocní zpráva za rok 2009

Odbor kancelár starosty Úradu Mestské cásti Praha 8 vydává v souladu s ust. § 18 zákona
c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, ve znení pozdejších predpisu, tuto
výrocní zprávu:
Pocet podanýchžádostí o informace: 84

Pocet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 6
- z toho 3 rozhodnutí o odmítnutí cásti žádosti

Pocet podaných odvolání proti rozhodnutí: O

Opis podstatných cástí každého rozsudku soudu ve veci prezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a prehled všech výdaju, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními rízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to vcetne nákladu na své zamestnance a nákladu na právní zastoupení: O

Pocet stížností podaných podle ust. § 16a, duvody jejich podání a strucný popis jejich vyrízení: 3
Vyrízení stížností: žadatelum bylo vyhoveno

Další informace vztahuiící se k uplatnování tohoto zákona
Žádost byla žadatelem zrušena: 1

Odpoved na žádost nebyla žadateli vydána z duvodu neuhrazení poplatku: 3

Žádost nebyla vyrizována podle cit. zákona c. 106/1999 Sb.: 2

Prehled odboru s poctem vypracovaných odpovedí na žádosti

Za poskytnuté informace uhraieno celkem: OKc

Bc. Renáta M~ánová
poverená vedením odbo~ ~ancelár starosty
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V Praze dne 24. února 2010

odbor kancelár starosty 6

odbor kultury 3
odbor majetkový 12
odbor výstavby 22
odbor sociální 3

odbor obcansko - správní 3

odbor ekonomický 1
odbor bytový 5
odbor dopravy 5

odbor životního prostredí 15
odbor zakázek a investic 2
odbor evidence obyvatel a osobních dokladu 2
odbor informatiky 2
odbor zdravotnictví a sociálních služeb 1
odbor krizového rízení 2


