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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – KUNRATICE 

ZVEŘEJNĚNÁ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM 

ZA ROK 2021 

 

jako povinného subjektu ve smyslu § 2, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů vypracovaná v souladu s § 18 odst. 1 výše 

citovaného zákona  

 

Údaje zde uveřejněné se týkají pouze písemných, případně e-mailových žádostí o poskytnutí 

informace. 

 

Podané žádosti 

V roce 2021 přijala Městská část Praha-Kunratice 14 žádostí o poskytnutí informace podle 

výše uvedeného zákona. Lhůta pro poskytnutí informace, která je nejpozději do 15 dnů ode dne 

přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, byla dodržena.  

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

V roce 2021 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

Proti rozhodnutí Městské části Praha-Kunratice nebylo podáno žádné odvolání podle § 16 výše 

uvedeného zákona. 

 

Rozsudek soudu 

Proti Městské části Praha-Kunratice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence. 

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

Stížnosti na postup podané podle § 16a zákona 

V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti. 

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

 

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, 

která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, 

vyhledáním informací. V roce 2021 nebyla zpoplatněna žádná žádost o poskytnutí informace. 

 



Vedle poskytování informací na základě žádosti dle uvedeného zákona zveřejňuje Městská část 

Praha-Kunratice informace o své činnosti prostřednictvím úřední desky a webových stránek, dále 

zaměstnanci Úřadu MČ poskytovali v průběhu roku 2021 informace nejen písemně, také 

telefonicky, ústně a e-mailem. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 12.1.2022 

 

Mgr. Ivana Šašková, MPA  

tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 
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