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Výro^ní zpráva za rok 2011

Odbor vnit^ní správy a sociálních v^cí Ú^adu m^stské ^ásti Praha - Velká Chuchle vydává
v souladu s ustanovením § 18 zákona ^. 106/1999 Sb., o svobodném p^ístupu k informacím,
ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, tuto výro^ní zprávu.

a) Po^et podaných žádostí o informace:
Po^et odmítnutých žádostí:
b) Po^et podaných odvolání proti rozhodnutí:

19
0
0

c) Opis podstatných ^ástí každého rozsudku soudu
ve v^ci p^ezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a p^ehled všech výdaj ^, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními ^ízeními
o právech a povinnostech podle tohoto zákona,
a to v^etn^ náklad^ na své vlastní zam^stnance
a náklad^ na právní zastoupení:
nebylo zahájeno žádné soudní ^ízení.
d) Vý^et poskytnutých výhradních licencí,
v^etn^ od^vodn^ní nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:

0

e) Po^et stížností podaných podle § 16a,
1
d^vody jejich podání a stru ^ný popis zp^sobu
jejich vy^ízení:
JUDr. A. podal stížnost na postup p^i vy^izování informace - odmítl uhradit stanovenou
^ástku za vyhledání informace. Stížnost byla zaslána na MHMP. Na základ ^ rozhodnutí
^ j. S-MHMP 955713/2011 ÚM^ Praha - Velká Chuchle informaci JUDr. A. poskytl bez
úhrady.
fj Další informace vztahující se k uplat^ování
tohoto zákona:

0

P^ehled jednotlivých odbor^ (orgán ^ ) s po^tem vypracovaných odpov^dí na
žádosti:

Odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)

4
2
1
2
2
8

Za poskytnuté informace bylo uhrazeno celkem:

1370,- K^ .

Tajemník ÚM ^ :
Starosta M^ :

Odbor smluv, daní a poplatk^ :
Odbor vnit^ní správy a sociálních v ^cí:
Odbor ú^etnictví a správy majetku (pozemky):

Zpracoval: Ing. Vilém Schulz, tajemník ÚM ^
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Mgr. Martin Melichar
starosta M ^
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