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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Praze dne 
 MCP20 020241/2020/OKU/CHAR Ing. Jaroslava Charouzková 23.09.2020 

  

Věc:  Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážený xxxxxxxxx,  

 

Dne 9.9.2020 byla městské části Praha 20 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve 
smyslu výše uvedeného zákona, ve které žádáte o informace ve věci: 

 
1. Jaký počet a jaký druh Obecně závazných vyhlášek OZV váš Úřad městské části  

Praha 20 eviduje  
 

2. Jaký počet a jaký druh aktuální veřejné zakázky váš Úřad městské části Praha  
20 eviduje, jaké jsou celkové finanční náklady za rok 2019 až 2020  

 
3. Jaké aktuálně probíhají stavební úpravy, rekonstrukce, chodníků, místní komunikace, 

hřiště, zateplení MŠ a ZŠ, mostů - lávek, obecních zahrad, vybavení obecního sálu, jaké 
jsou celkové finanční náklady na rekonstrukce  

 
4. Žádám o poskytnutí textu podmínek zpracování osobních údajů  
 
5. Žádám o sdělení, zda bude poskytnutá informace zveřejněna  

 
 
Ad. 1.  Úřad městské části Praha 20 neeviduje žádné OZV. Řídí se platnými OZV vydanými 

HMP. Dle § 44 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zastupitelstvo 
hlavního města Prahy, může v mezích samostatné působnosti hlavního města Prahy 
vydávat obecně závazné vyhlášky. 
 

Ad. 2.  Zakázky vypisované za rok 2019 a 2020 jsou v přiložené tabulce (Příloha č. 2). Jedná se  
o zakázky s předpokládanou hodnotou od 500 000 Kč, u nichž MČ Praha 20 vybírá  
zhotovitele formou výběrového/zadávacího řízení. 
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Ad. 3. Probíhající (případně nedávno dokončené) stavební úpravy atd. jsou uvedeny  

přiloženém seznamu zakázek. Jedná se o zakázky, u nichž je druh veřejné zakázky  
„Stavební práce“. 

 
Ad. 4.  Příloha č. 1 - Zásady zpracování osobních údajů, Zákonnost zpracování osobních údajů 
 
Ad. 5.  Dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (úplné znění), 

MČ Praha 20 jako povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí odpovědi na vaši žádost 
o informace, tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

  
https://www.pocernice.cz/urad/povinne-informace-2/ - Přehled poskytnutých informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2020 

  
 

 
Pokud považujete tento rozsah poskytnutých informací za nedostatečný (neodpovídající žádosti), 
žádost upřesněte. 

 

 

 

 

 
 

............................................................... 

JUDr. Barbora Lukšová Frantová 

Pověřená řízením Úřadu městské části                      

Praha 20 
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