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Věc: 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 

 

• Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených 

jednotlivými způsoby. 

• Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného 

subjektu spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby. 

 

Žádám o poskytnutí výše uvedených informací za období od 1.1.2018 do 30.9.2018 a za jednotlivé 

kalendářní roky od roku 2000 do roku 2017 včetně, případně za období, v kterém jsou požadované 

informace k dispozici. 

 

 

Žádám Vás o poskytnutí těchto informací v elektronické podobě na elektronickou adresu pro 

doručování  

 

Předem děkuji. 

V Praze dne 1. listopadu 2018 

 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 
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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Úřad městské části Praha 13 obdržel dne 2. listopadu 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), v níž se domáháte sdělení počtu všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením 
počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby a počtu obdržených žádostí o informace o platech a 
odměnách zaměstnanců povinného subjektu spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými 
způsoby. 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následujícím 
přehledu: 

 
Seznam oznámení  oposkytnutýchinformacíchpodle§5odst. 3zákona č. 106/1999Sb. 
Výročnízprávyoposkytováníinformací   podlezák. č.106/1999Sb 

 

V roce 2018 od 1. 1. do 30. 9. bylo podáno 53 žádostí o informace. 
1x bylo neumožněno nahlédnutí do spisu dle zákona, spis č. 1/2018 
3x bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, spisy č. 10/2018, 16/2018, 53/2018 
2x bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, spisy č.13/2018, 21/2018 
1x bylo sdělení o odložení žádosti, spis 20/2018 
1x byla podaná stížnost, spis 48/2018 

 
V roce 2017 bylo podáno 58 žádostí o informace. 
1x byla podaná žádost o platech a odměnách, spis 39/2017 

 
V roce 2016 bylo podáno 34 žádostí o informace. 
3x byla podaná žádost o platech a odměnách, spisy 10/2016, 11/2016, 32/2016 
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V roce 2015 bylo podáno 35 žádostí o informace. 
3x podaná žádost o platech a odměnách, spisy 7/2015, 16 a 17/2015 

 
V roce 2014 bylo podáno 35 žádostí o informace.    
1x podaná žádost o platech a odměnách, spis 35/2014 

 
V roce 2013 bylo podáno 49 žádostí o informace. 
3x podaná žádost o platech a odměnách, spisy 14/2013, 23/2013, 44/2013 

V roce 2012 bylo podáno 26 žádostí o informace. 

V roce 2011 bylo podáno 48 žádostí o informace.    
1x podaná žádost o platech a odměnách, spis 32/2011 

 
V roce 2010 bylo podáno 24 žádostí o informace.    
1x podaná žádost o platech a odměnách, spis 13/2010 

 
V roce 2009 bylo podáno 36 žádostí o informace.    
1x podaná žádost o platech a odměnách, spis 28/2009 

V roce 2008 bylo podáno 9 žádostí o informace. 

V roce 2007 bylo podáno 7 žádostí o informace. 

V roce 2006 bylo podáno 7 žádostí o informace. 

V roce 2005 bylo podáno 6 žádostí o informace. 

V roce 2004 bylo podáno 9 žádostí o informace. 
1x podaná žádost o platech a odměnách, spis 5/2004 

 
V roce 2003 bylo podáno 13 žádostí o informace. 

V roce 2002 bylo podáno 6 žádostí o informace. 

V roce 2001 bylo podáno 15 žádostí o informaci. 

V roce 2000 bylo podáno 21 žádostí o informaci. 

 

 
 

• Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  „InfZ“  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 

 
 
 
 
 

Mgr. Eva Libigerová 
vedoucí odd. tisku a informací 
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