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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne 
 MCP20 019472/2018/OKU/CHAR Jaroslava Charouzková 09.11.2018 

 

 
 Věc:  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném        
           přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Dne 5.11.2018 byla na ÚMČ Praha 20 doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Požadovány byly následující informace:  
 
1. Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených  

     jednotlivými způsoby.  

2. Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného  

    subjektu spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby.  

 

Ad 1.  

Za rok 2018 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 30 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
DS byla vyřízena 1 žádost. 
E.mailem bylo vyřízeno 28 žádostí. 
1 žádost nebyla vyřízena. 
 
Za rok 2017 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 30 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
DS bylo vyřízeno 5 žádostí. 
E.mailem bylo vyřízeno 16 žádostí. 
Doporučeně na adresu žadatele bylo zasláno 9 odpovědí na žádost. 

 

Za rok 2016 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 16 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
DS byly vyřízeny 4 žádosti. 
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E.mailem bylo vyřízeno 11 žádostí. 
Doporučeně na adresu žadatele byla zaslána 1 odpověď na žádost. 
 
Za rok 2015 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 38 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
DS bylo vyřízeno 6 žádostí. 
E.mailem bylo vyřízeno 27 žádostí. 
Doporučeně na adresu žadatele bylo zasláno 5 odpovědí na žádost. 

 
Za rok 2014 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 22 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
DS byly vyřízeny 2 žádosti. 
E.mailem bylo vyřízeno 19 žádostí. 
Doporučeně na adresu žadatele byla zaslána 1 odpověď na žádost. 
 
Za rok 2013 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 19 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
DS byly vyřízeny 2 žádosti. 
E.mailem bylo vyřízeno 11 žádostí. 
Doporučeně na adresu žadatele bylo zasláno 6 odpovědí na žádost. 
 
Za rok 2012 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 20 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
E.mailem bylo vyřízeno 15 žádostí. 
Doporučeně na adresu žadatele bylo zasláno 5 odpovědí na žádost. 
 
Za rok 2011 bylo na ÚMČ Praha 20 podáno 8 žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Doporučeně na adresu žadatele bylo zasláno 8 odpovědí na žádost. 
 
Za rok 2010 byly na ÚMČ Praha 20 podány 2 žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Doporučeně na adresu žadatele byly zaslány 2 odpovědi na žádost. 
 
Za rok 2009 byly na ÚMČ Praha 20 podány 2 žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Doporučeně na adresu žadatele byly zaslány 2 odpovědi na žádost. 
 
 
Výroční zprávy za období 2009 – 2017 naleznete:  
https://www.pocernice.cz/urad/povinne-informace-2/ 
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Ad 2.  

2014 – 1 žádost – Informace byla poskytnuta. Vyřízeno zasláním doporučeně na adresu 

 žadatele. 

2015 – 1 žádost – Informace byla poskytnuta částečně. Vyřízeno zasláním doporučeně na 
 adresu žadatele. 
2018 – 2 žádosti – Informace vydaným rozhodnutím zamítnuta. Rozhodnutí zasláno doporučeně 
 na adresu žadatele. 

 

 

S pozdravem. 
 
 

Ing. Jaroslava Charouzková 

kanceláře úřadu ÚMČ Praha 20 


