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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

za kalendářní rok 2009 
 „Poskytování informací  

podle zákona č. 106/1999 Sb., 
 o svobodném přístupu k informacím“, v platném znění 

 
Ve smyslu § 18, odstavec 1  výše citovaného zákona  zveřejňujeme následující údaje: 
 
1a) Počet podaných žádostí o informace:            18 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti   0 
1b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0 
1c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0  
1d) Výčet poskytnutých výhradních licencí   0 
1e) Počet stížností podaných podle §16a         3 

Důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 
1. Žádost podaná dne 9.3.2009, týkající se  kupní smlouvy, uzavřené mezi MČ Praha-
Čakovice a spol. LB IMMO a.s. a sdělení o budoucí informaci o záměru možné 
realizace stavby betonárky. Žadateli bylo sděleno, že kupní smlouva nebyla dosud 
uzavřena a druhý dotaz nespadá pod režim zákona č. 106/1999 Sb., protože se jedná 
o dotaz na budoucí rozhodnutí. Žadatel tuto odpověď označil za porušení principů 
otevřenosti veřejné správy a podal odvolání proti vyřízení druhého dotazu. 
Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno rozhodnutí, jednalo se spíše o stížnost na 
postup při vyřizování žádosti. Nadřízený orgán MHMP postup MČ potvrdil. 

2. Žádost podaná dne 25.6.2009, týkající se sdělení, kde byla zveřejněna připomínka 
k zápisu z jednání ZMČ Praha-Čakovice, respektive oprava chyb uvedených ve 
výsledcích hlasování v zápise z jednání ZMČ dne 22.4.2009. Žadatel označil 
odpověď, která mu byla poskytnuta, za zavádějící a podal stížnost proti způsobu a 
obsahu poskytnuté informace. Nadřízený orgán MHMP postup MČ potvrdil. 

3. Žádost podaná el. poštou dne 22.12.2009, týkající se způsobu informování 
veřejnosti se záměrem koupě pozemků od spol. LB IMMO, a.s. a textu připomínek 
MČ ke konceptu ÚP SÚ HMP. Dále žádal o odkaz na veřejně přístupný zdroj, kde 
lze dokumenty dohledat. Proti odpovědi podal žadatel stížnost: jednak proti odkazu 
na webové stránky MČ, kde lze dokumenty dohledat a jednak proti tomu, že žádost 
vyřizovala osoba, která podle jeho názoru „není orgánem MČ specifikovaným 
v zákoně o hl. m. Praze a jako jediný signatář není za povinný subjekt, - k podávání 
informací orgánem oprávněným“. Nadřízený orgán MHMP postup MČ potvrdil. 

 
Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženu povinnost předkládat veřejnou 
výroční zprávu. 
 
                                 
V Praze dne 23.2.2010                                                Za Úřad městské části Praha – Čakovice 
                                                                                           Ing. Milena Pekařová, tajemnice 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE 
             ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  

 
                                náměstí 25. března 121, 196 00 Praha 9-Čakovice 


