
Dobrý den,

žádám Vás tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací o návštěvnosti webu městské
části Praha 13, a to konkrétně následujících stránek:

https://www.praha13.cz/Interpelace
https://www.praha13.cz/Zapisy-ze-zasedani
https://www.praha13.cz/Clenove-zastupitelstva
https://www.praha13.cz/Zastupitelstvo
https://www.praha13.cz/Kluby-zastupitelu
https://www.praha13.cz/ANO-2011.html
https://www.praha13.cz/KDU-CSL-a-STAN.html
https://www.praha13.cz/Zeleni-a-Pirati-pro-13.html
https://www.praha13.cz/TOP-09.html
https://www.praha13.cz/Jak-bude-probihat-humanizace-sidlist-nejen-na-Praze-13-Venujme-pozornost-priprave
-Metropolitniho-planu.html
https://www.praha13.cz/Sdeleni-zastupitelu.html
https://www.praha13.cz/Doplnujici-informace-zastupitele.html
https://www.praha13.cz/Sdeleni-zastupitele.html
https://www.praha13.cz/Shrnuti-zarijoveho-jednani-zastupitelstva-aneb-jak-se-zastupitelstvo-MC-nechtelo-bavi
t-o-ciste-energii.html
https://www.praha13.cz/VAFO-demonstrace-pred-MZP.html
https://www.praha13.cz/Nazor-zastupitelky.html

Ve vztahu k návštvnosti výše uvedených stránek prosím o posktynutí následujících informací:
- průměrá návštěvnost za měsíc (za poslední rok nebo jinou aktuální časovou periodu)
- celková návštěvnost

Předem Vám díky za informace.



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 
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ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 
 
 
 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor kancelář starosty, 
oddělení tisku a informací, jako povinný subjekt podle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 „InfZ“ o  

 
(dále jen „žadatel“), ze  dne 30. 3. 2020,  o poskytnutí informací dle 

„InfZ“ o návštěvnosti vybraných webových stránek, doručené povinnému subjektu 
dne 31. 3. 2020, vedené pod spis. zn. P13-15282/2020 

 
takto: 

 
Požadované informace se poskytují v tomto rozsahu: 

 
Přílohou tohoto dopisu je seznam vámi vybraných webových stránek, u kterých 
požadujete z naší strany doplnit jejich návštěvnost. Požadovaný počet přístupů jsme 
doplnili tam, kde je MČ sleduje. 

 
 
 

V ostatním, se žádost o poskytnutí informace ve věci návštěvnosti webu 
MČ Praha 13 podle §15 odst. 1 

 
 
 

částečně odmítá 



Pokud je v seznamu vámi vybraných webových stránek z naší strany doplněn termín 
„bez záznamu“, pak naše MČ těmito záznamy nedisponuje. Současně 
nedisponujeme údaji, jako je průměrná návštěvnost za měsíc, za poslední rok, či jiná 
aktuální časová perioda, či celková návštěvnost. 

 
 
 

Odůvodnění: 
 
Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, obdržela dne 31. 3. 2020 
žádost žadatele o poskytnutí informací podle „InfZ“ o poskytnutí informací, které se 
týkají návštěvnosti webu městské části Praha 13, a to konkrétně vybraných stránek, 
které jsou přílohou tohoto dopisu. 

 
 
 
Městská část Praha 13 poskytla žadateli informace v rozsahu uvedeném ve výroku 
tohoto rozhodnutí, dle přílohy tohoto rozhodnutí. 

 
V ostatním, městská část Praha 13 nemůže požadované informace žadateli sdělit, 
neboť požadované údaje nemá k dispozici, návštěvnost jednotlivých sekcí na 
vlastních webových stránkách není sledována. 

 

 
 
 
 
 

Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle §16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., „InfZ“ ve 
spojení s § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, podat odvolání. Odvolání se podává Magistrátu hl. města Prahy 
prostřednictvím odboru kancelář starosty – odd. tisku a informací, Úřadu městské 
části Praha 13 do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michala Králová 
vedoucí oddělení tisku a informací 
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