
Městská část Praha - Petrovice
Úrao městské části Praha - Petrovice

se sídlem Edisonova 429/28,109 00 Praha 10

vÝnočruí zpnÁvA o PosKYToVÁNí lNFoRMAcí zA RoK 2ot8

člĺĺĺĺosr ľvlĚsrsxÉ čÁsĺl praha - Petrovice v oblasti poskytování informací podle zákona č.

Lo6ltggg Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon"|

Úaai dle Ę 18 odst. 1 oísm' a) Zákoną
Počet podaných žádostí: 3

Počet vyřízených žádostís rozhodnutím o odmítnutížádosti: 3

Údai dle 5 18 odst. t písm. b) zákona
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0

Údaĺdle s t8 odst. ĺ písm. c) Zákona

opĺs podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: netýká se

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o

právech a povĺnnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance

a nákladů na právní zastoupení: 0 Kč

Údai dle 6 18 odst. 1 písm. d)Zá&o!ą
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní

licence: netýká se

Údai dle $ t8 odst. t písm. e) zákona
Počet stížností podaných podle 5 ]-6a Zákona: 0

Důvody jejich podání: 0
Stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Údaidle $ 18 odst. t písm. fl zákona
-___T 

'ą''ště'í 
jednotného postupu příslušných pracovníků Úraot MČ Praha - Petrovice při

poskytování informací podle Zákona byl vydán pokyn tajemníka č. 2l2ooo, který nabyl

účinnosti 1. 1. 2ooo, současně byl tento závazný pokyn zapracován do organizačního řádu

Úřadu městské části Praha - Petrovice. K realizaci pokynu byl vypracován ,,Sazebník úhrad za

informace poskytované dle zákona č'. Lo6/Iggg Sb., o svobodném přístupu k informacím" -
platný odL.9.2oI7.

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce Úřadu MČ Praha - Petrovice, rovněž, tak bude

přístupná na síti internetu, v rámci dálkového přenosu dat v elektronické podobě'

V Praze dne 28.06.20L9

JanaKosinová
vedoucí odboru kanceláře starostky
Městská část Preha-Peýrovíce

Edisonova 42'gi\t)
109 00 Praha 10
lČ;C02 3i 363 @


