Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka:
SZ P10-132921/2015/01/2
Vyřizuje linka: Mgr. Z. Janků/277
V Praze dne:
4. 1. 2016

Vážená paní
email : foi+request-479890147172@infoprovsechny.cz

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů obdržel dne
21.12.2015 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Žádám o vysvětlení skutečnosti, že na webových stránkách MČ Praha 10 k dnešnímu datu nejsou
dostupná usnesení Rady MČ ani Zastupitelstva MČ za současné volební období. Ještě nedávno – už na
novém webu - přitom usnesení dostupná byla: jak to že nyní nejsou?
Žádám o popis postupu, kterým k tomu došlo, a jméno pracovníka, který o stažení zveřejněných
usnesení rozhodl. Vzhledem k tomu, že se jedná o informace s mimořádnou důležitostí pro veřejnost,
žádám také o neprodlenou nápravu.“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v požadované
formě: elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Na základě Vašeho upozornění jsme Váš podnět obratem předali na technickou podporu a ve 22.18
hodin byla již Vámi uváděná usnesení RMČ a ZMČ dostupná. Důvody krátkodobé nedostupnosti
zmíněných usnesení jsou technického rázu a jsou s největší pravděpodobností spojeny s údržbou
databáze a nestandardním chováním modulu "usneseni", ke kterému bohužel došlo. Krátkodobou
nedostupnost usnesení tak zapříčinily technické problémy, nikoli konkrétní pracovník ÚMČ Praha 10.
O stažení zveřejněných usnesení tedy nikdo nerozhodl. Za vzniklé problémy se omlouváme.
Nad rámec výše uvedeného však do budoucna pouze informujeme o skutečnosti, že prostřednictvím
InfZ nelze žádat o nápravu, neboť účelem InfZ je poskytování informací, nikoli provádění úkonů na
žádost.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Pavla Čejková
pověřena vedením odboru kultury a projektů

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
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www.praha10.cz

