
ľĺĚsľsM ČÁsľ PRAHA 8

Úraa městské části
odboľ pľávních služeb

oddělení pľávní

Výľoční zprźua za rokŻ020

odbor právních sluŽeb Úradu městské části Praha 8 vydává v souladu s ust. $ 18 zákona
č). 106111999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen

,, I nfl '), tuto výľočni zpr źxu;

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 156

Počet vydaných ľozhodnutí o odmítnutí žádostĺ:

Počet podaných odvolání pľotĺ ľozhodnutí:

opĺs podstatných částí každého ľozsudku soudu ve věcĺ přezkoumání zákonnostĺ
rozhodnutí povĺnného subjektu o odmítnutí žádostĺ o poskytnutĺ ĺnfoľmace a přehled
všech výdajů' kteľé povĺnný subjekt vynaložĺl v souvĺslostĺ se soudnímĺ řízeními o právech
a povinnostech podle Infl, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na pľávní
zastoupení: 0

Výčet poskytnutych výhľadních licencí, včetně odůvodnění nezbytnostĺ poskytnutí
výhľadní licence: 0

Počet stížností podaných podle ust. Ş 16aInťZ, důvody podání stížností a stručný popĺs
jejich vyřízení: 6

Jednalo sę o stíŽnosti na postup povinného subjektu při vyřizovttni žádosti.
Stížnosti byly povinným subjektem v zákonné lhůtě vyřízeny nebo byly postoupeny

nadřízenému oľgánu, tj. Magistrátu hlavního města Pľahy, ktený předchozí postup povinného

subjektu buď potvrdil nebo vrátilk novému pľojednání.

Další ĺnformace vztahující se k uplatňování InfZl

Żâdost by|a žaőatel em zrušena :

odpověď na žádost nebyla žadateli vydána z důvodu neuhľazęní poplatku:

Żźłdostnebyla vyţizov tnapodle InfZ:

odložení žádosti z důvođu nedoplnění údajů podle InťZ:

49

5

2

0

0

0

Se sídlem: Zenklova l/35' l80 48 Pmha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147' l80 48 Pľaha 8 _ Libeň
ełna i l : po_s[a(g)n mh"ąBľ_z
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 1 l 1 _ centľala,
tel.: (+420) 222 805 l l3 - sekľetariát,
tel.: (+420) 222 805 657 - vedoucí,
datová schľanka: g5ybpd2



Přehled odboľů podílejících se na vyřizování žádostí:
(Poěet r.yp.u"o,ru^ých nâvrhů odpovědí příslušnými odbory k jednotliým dotazům žadate|tl)

7odbor kancelář starosty
T2odbor kancelář tajemníka
38odbor správy majetku
72odbor územního rozvoje a výstavby
4odbor bezpečnosti a krizového Íizení
2odbor evropských fondů
1odbor zdľavotnictví a sociálních služeb

2lodbor životního prostředí
0odboľ informatiky
2odbor školství
Jodboľ Živnostenský
9odbor ekonomický

t2odbor právních sluŽeb
l4odboľ dopravy
4odboľ občansko-správní
5odbor kultury' spoľtu, mlâdeŽe a památkové péče
Jodbor sociálních věcí

Za poskýnuté informace uhľazeno celkem: 0'- Kč
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vedoucí odboru pľávních služeb
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Se sídlem: Zenklova l/35' l80 48 Pľaha 8 _ Libeň
PrdcoviŠtě: U Metęoru ó/l47' lE0 4E Praha E - Libeň
e-mail: posta(@pľaha8.c2
|Č: 0006379'1

tel.; (+420) 222 805 1 l l _ cęntľala,
tel.: (+420) 222 805 1 l3 - seketaľiát,
tel.: (+420) 222 8o5 657 - vedoucí,
datová schránka : g5ybpd2


