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Váš dopis zn.   Č.j.   Vyřizuje  V Praze-Čakovicích 
21.05.2019   CJ 02273/2019  Marhoulová  Dne 03.06.2019  

 
 
     
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu informací, v platném 

znění  
 

Dne 21. května 2019 byla doručena na úřad MČ Praha – Čakovice žádost o poskytnutí informací 
podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu informací, v platném znění v následujících bodech, 
ke kterým Vám sdělujeme následující: 

 
1. Je ve vaší městské části spravována nástěnka někde venku, která neplní funkci úřední desky 

s informacemi o dění v obci? 
Odpověď k bodu 1: 
Městská část Praha – Čakovice má pro účely, které neplní funkci úřední desky celkem 7 
vitrín (3 v Čakovicích, 2 v Miškovicích a 2 v Třeboradicích). 

2. Komunikujete s občany na sociální síti? Pokud ano na jakých? 
3. Rozesíláte občanům a zájemcům emailový newsletter? 
4. Rozesíláte informační SMS? Pokud ano, kolik stojí provoz? 
5. Provozujete místní rozhlas? Pokud ano, jak často je rozhlas používán a kolik stojí jeho 

provoz? 
Odpověď k bodu 2 – 5: 
Městská část Praha – Čakovice nevyužívá žádný z informačních kanálů popsaných 
v bodech 2 – 5 

6. Máte tištěný zpravodaj nebo jiné periodikum, který vydává radnice? 
Odpověď k bodu 6: 
V Městské části Praha – Čakovice vychází pravidelně 1x měsíčně zpravodaj s názvem „U 
nás v Čakovicích“, který je v nákladu 4870 ks roznášen občanům zdarma do každé 
domácnosti. 
6.1. Pokud ano a je jeho výroba zajišťována externě, prosím o zaslání platné smlouvy na 
výrobu. 
6.1: Tisk časopisu zajišťuje externí firma – Vydavatelství MAC, spol. s r.o. a platnou 



smlouvu včetně dodatků je možné najít na webových stránkách MČ v sekci „K nahlédnutí 
veřejnosti/Evidence smluv“ pod číslem smlouvy 193/2011. 
6.2. Pokud je zpravodaj doručován obyvatelům domů, a distribuce probíhá externě, žádám 
o zaslání platné smlouvy na distribuci. 
6.2:  Distribuci zajišťuje externí zaměstnanec na základě dohody o provedení práce.. 

7.  Kolik zaměstnanců úřadu městské části má na starosti popsanou agendu? 
 Odpověď k bodu 7: 
 Vydávání časopisu upravují pravidla schválená zastupitelstvem, která najdete na  
webových stránkách městské části v záložce občan – čakovické noviny – pravidla. Časopis 
tvoří redaktor na základě smlouvy o dílo a případně další externí spolupracovníci. Dohled 
nad vydáváním časopisu provádí pětičlenná redakční rada zvolená zastupitelstvem.  

 
 
 
S pozdravem, 

 

 

 

 

 

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“ 
   Mgr. Kateřina Arnotová, v.r. 

     zástupkyně starosty 

 

         




