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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
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel
dne 15. 10. 2017 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:
,,Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vás žádám o:
* sdělení počtu elektronických úředních desek, které provozuje MČ Praha 10,
* poskytnutí veškeré dokumentace týkající se pořízení elektronických úředních desek pro ÚMČ Praha
10 (např. smlouva o zřízení poskytování služby elektronické úřední desky, objednávka služby a HW,
fakturace, usnesení rady vztahující se k el. úřední desce, atp.),
* poskytnutí veškeré dokumentace vztahující se k provozu úředních desek (např. smluv, vč. dodatků,
fakturace za servis provozuúředních desek),
* sdělení nákladů:
ona pořízení elektronických úředních desek,
ona roční provoz elektronických úředních desek od 1. 1. 2012
* sdělení statistik využití jednotlivých úředních desek:
o měsíční „návštěvnost“ jednotlivých úředních desek od 1. 1. 2012 do 15.
10. 2017,
o oblasti informací / služeb, které jsou občany nejčastěji využívány
(prvních deset nejčastějších).

o Jsou statistické výstupy z využívání el. úředních desek akcentovány při tvoření obsahu zpravodaje MČ
Praha 10, který je elektronicky rozesílán jeho odběratelům? Pokud ano, jak?
* informaci, zda dodavatel elektronických úředních desek dodal MČ Praha 10 i hlasovací systém pro
jednání zastupitelstva MČ Praha 10
Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu:

“.

Dne 20.10.2017 Vám byla zaslána výzva k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Žádost pak
byla z Vaší strany upřesněna dne 22.10.2017.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky v textu tohoto přípisu a formou příloh zasláním na Vaši e-mailovou adresu.
Ad 1) Povinný subjekt ke dni vyhotovení tohoto přípisu provozuje celkem 6 interaktivních panelů –
elektronických úředních desek (dále jen ,,IUD“).
Ad 2) Požadovanou dokumentaci zasíláme v příloze č. 1 (viz pořízení IUD).
Ad 3) Požadovanou dokumentaci zasíláme v příloze č. 2 (viz provoz IUD).
K zasílanému povinný subjekt zároveň sděluje, že poskytovaná dokumentace (viz bod 2 a 3) byla
anonymizována ve smyslu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v rozsahu osobních údajů fyzických osob, na jejichž údaje se
nevztahuje žádná ze zákonných výjimek ve smyslu tohoto zákona. Ohledně této části žádosti tak bylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ).
Ad 4) Přehled nákladů na pořízení a provoz IUD zasíláme v příloze č. 3.
Ad 5) Statistiky využití IUD zasíláme v příloze č. 4 a č. 5. Statistické výstupy z IUD pak nejsou
akcentovány při tvorbě obsahu zpravodaje MČ Praha 10.
K bodu 5 žádosti povinný subjekt sděluje, že ve věci poskytnutí statistiky využití IUD bylo z jeho strany
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, neboť povinný subjekt nedisponuje veškerými
statistikami v žadatelem vymezeném časovém období (viz § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ).
Ad 6) Dodavatel IUD není dodavatelem hlasovacího systému pro jednání Zastupitelstva městské části
Praha 10.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
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