
" MESTSKA (“:AST PRAHA 8
1am Ufad méstské ézisti

odbor prfivnich sluieb
Oddéleni prévni

Vyroém' zpréva za rok 2019

Odbor prévnich sluieb Ufadu méstské éésti Praha 8 vydévé v souladu sust. § 18 zékona
('3. 106/1999 8b., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi (déle jen
,,Ia“), tuto vyroéni zprévu:

Poéct podanych izidosti o poskytnuti informacc: 183

Poéet vydanYCh rozhodnuti 0 odmitnuti iédosti: 45

Poéet podanych odvolz'lni proti rozhodnuti: 9

Opis podstatny’ch ézisti kaidého rozsudku soudu ve véci pf'ezkouméni zékonnosti
rozhodnuti povinného subjektu 0 odmitnuti iédosti 0 poskytnuti informace a pFehled
V§ech vydajfi, které povinny subjekt vynaloiil v souvislosti se soudnimi Fizcnimi
0 prévech a povinnostech podle Ia, a to véetné nékladfi na své zaméstnance a nzikladfi
na przivni zastoupeni: 0

Vyéct poskytnutych vy'Ihradnich licenci, véetné odfivodnéni nezbytnosti poskytnuti
vyhradni licence: 0

Poéet stiinosti podanych podlc ust. § 16a Ia, dfivody podéni stiinosti a struény popis
jejich vyf'izeni: 3

Jednalo se 0 stiZnosti 11a postup povinného subjektu pf'i vyfizovéni iédosti.
StiZnosti byly povinnym subjektem V zékonné lhfité vyfizeny nebo byly postoupeny
nadfizenému orgénu, tj. Magistrétu hlavniho mésta Prahy, ktery pfedchozi postup povinného
subjcktu bud” potvrdil nebo vrétil k novému projednéni.

Da1§i informace vztahujici se k uplatfiovéni IniZ:

Zédost byla Zadatclem zruéena:

Odpovéd’ na Zédost nebyla Zadateli vydéna z dfivodu neuhrazeni poplatku:

Zédost ncbyla vyfizova’na podle Ia:

~
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Odloieni 'Zédosti z dflvodu nedoplnéni udajfi podlc Ia:

Se sicllcm: cklova 1/35, 180 48 P11111218 - Libel‘l 1c1.: (+420) 222 805 111 - ccnlri’lla,
Pracovi§téz U Melcom 6/147, 180 48 Praha 8 — Libch 161.2 (+420) 222 805 1 13 7 sekretariét,
e-mail: posta§a>pralm8cz tel; (+420) 222 805 657 — vedouci,
1C: 00063797 datové schrénka: g5ybpd2



Pf‘ehled odborfi podilcjicich se na vyf‘izovéni iédosti:
(Poéet vypracovanych névrhfi Odpovédi pfisluénSImi odbory k jednotlivym dotazflm iadatelfi)

gibor kanceléf starosty 32
odbor kanceléu‘ taj emnika 14

_(9_(1b01‘ sprévy majctku 27
odbor fizemniho rozvoje a vystavby 73
odbor bezpeénosti a krizového fizeni 2
odbor evropskych fondfi 1
odbor zdravotnictvi a SOCiélnich Véci 1
odbor Zivotniho prostfcdi 5
Odbor informatiky 2
odbor ékolstvi 1
odbor Zivnostensky 5
odbor ekonomicky 8
odbor prévnich sluZCb 29
odbor dopravy 31
odbor obéansko-sprévni 13
odbor kultury, sportu, mlédeie a pamz'ltkové péée 3
odbor sociélnich véci 2

Za poskytnuté informace uhrazeno celkem: 0,- K6

V Praze dne 5. unora 2020 - 27% : ~ ,

,,p()a’epsdrzo elektronicky “
Mgr. Katefina Hrazénkové

vedouci odboru prévnich sluieb

Sc sidlem: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libcfi 101.: (+420) 222 805 1 11 - centréla,
Prucnvifité: U Meteom 6/147, 180 48 ta 8 — Libcn‘l 101.: (+420) 222 805 I I3 7 sekretafiz’it,
Lumail: 1)05[21@121‘311118.cz tel; (+420) 222 805 657 7 vedoucL
IC’: 00063797 datové schrz’xnka: gSybd


