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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

za kalendářní rok 2008 
 „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:   32 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti   0 
1b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:   0 
1c)      Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  
 V roce 2006 byla v jednom případě podána stížnost proti vyřízení žádosti o informaci, 

poskytnutí dokumentů ZMČ k přípravě územního plánu v roce 1998. Dokumenty byly 
připraveny a měly být vydány oproti úhradě nezbytných nákladů. Žadatel podal proti 
tomuto stížnost a následně žalobu proti ÚMČ  k Městskému soudu v Praze,  který 
svým usnesením ze 14.2.2008 žalobu odmítl. Žadatel podal kasační stížnost proti 
usnesení Městského soudu, která byla Nejvyšším správním soudem v Brně dne 
17.7.2008 zamítnuta.  
Kopie Usnesení MS v Praze a Rozsudku NSS v Brně – viz příloha 
Náklady pro MČ v tomto soudním řízení činily 13 225,- Kč - na zastoupení právní 
firmou. 

1d) Výčet poskytnutých výhradních licencí   0 
1e) Počet stížností podaných podle §16a         10 

důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: uvedeno v příloze 
 

Databázi žádostí lze nalézt na internetových stránkách www.cakovice.cz v oblasti Úřad, 
podoblast Povinně zveřejňované informace.  
 
Přílohou této výroční zprávy jsou: 

1. Usnesení MS v Praze ze dne 14.2.2008 
2. Rozsudek NSS v Brně ze dne 17.7.2008 
3. Popis stížností 

 
 
                                 
V Praze dne 26.2.2009   
 
 
 
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 
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Příloha č. 3 – Stížnosti podle §16a 

V roce 2008  bylo podáno celkem 10  stížností podle ustanovení §16a zákona č. 106/1999 Sb., 
v platném znění. 
Stručný popis : 
1. Žádost podaná dne 14.1.2008 ve věci periodika MČ. Odpověď byla označena za 

nepravdivou, neúplnou a zavádějící. Nadřízený orgán MHMP potvrdil postup MČ a 
stížnost zamítl jako nedůvodnou. 

2. Žádost podaná dne 14.1.2008 ve věci odpovědnosti za podávání informací. Nadřízený 
orgán postup MČ potvrdil a  stížnost odmítl jako nedůvodnou. 

3. Žádost ze dne 23.1.2008 ve věci činnosti komise RMČ. Stížnost byla podána na údajné 
nedodržení termínu pro vyřízení stížnosti. Nadřízený orgán postup MČ potvrdil a  stížnost 
odmítl jako nedůvodnou. 

4. Žádost ze dne 31.1.2008 ve věci změny ÚPn HMP a studie Obytného souboru. Podle 
názoru žadatele nedostal požadované informace a proto podal stížnost. Nadřízený orgán 
postup MČ potvrdil a  stížnost odmítl jako nedůvodnou. 

5. Žádost ze dne 16.5.2008 ve věci pořizování územního plánu hl.m. Prahy v letech 1998 – 9. 
Jednalo se o opakovanou žádost z roku 2007, kdy si žadatel nevyzvedl připravené 
dokumenty. Stížnost byly podána na způsob vyřízení podle §16a, písm. a) a c). Nadřízený 
orgán postup MČ potvrdil. 

6. Žádost ze dne 22.9.2008 ve věci termínu zjišťovacího řízení k záměru výstavby betonárny. 
Žadatel podal stížnost na údajné neposkytnutí informace v termínu. Nadřízený orgán 
konstatoval omyl stěžovatele ohledně data a postup MČ potvrdil. 

7. Na odpověď k výše uvedené věci podal žadatel další stížnost z důvodu, že mu nebyla 
poskytnuta úplná informace.  Nadřízený orgán postup MČ potvrdil. 

8. Žádost ze dne 31.10.2008 ve věci kupní smlouvy se spol. LB IMMO a.s. Žadatel podal 
stížnost na údajné neposkytnutí informace v termínu. Nadřízený orgán konstatoval omyl 
stěžovatele ohledně data a postup MČ potvrdil. 

9. Na odpověď k výše uvedené věci podal žadatel další stížnost v níž namítá, že mu byla 
poskytnuta informace zcela zavádějící a neúplná. nadřízený orgán postup MČ potvrdil. 

10. Žádost ze dne 31.10.2008 ve věci zveřejnění Usnesení Městského soudu v Praze. Žadatel 
podal stížnost na údajné neposkytnutí informace v termínu. Nadřízený orgán konstatoval 
omyl stěžovatele ohledně data a postup MČ potvrdil. 
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