
MĚSTSKÁ ČÁST Praha-Ďáblice 

Úřad městské části Praha-Ďáblice 

Květnová čp. 553/52 

 

 

Č.j.: 0350/2018_MCPD/TAJ 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské části Praha – Ďáblice zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 

I. Městská část Praha-Ďáblice jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odstavec 1, zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora 

uvedeného zákona Výroční zprávu za rok 2017. 

II. V roce 2017 přijala Městská část Praha-Ďáblice dvě (2) žádosti o poskytnutí informací. 

III. Proti rozhodnutí Městské části Praha-Ďáblice nebylo podáno žádné odvolání podle § 16 

uvedeného zákona. 

IV. Proti Městské části Praha-Ďáblice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

V. Proti Městské části Praha-Ďáblice nebylo zahájeno žádné sankční řízení za nedodržování 

zákona č. 106/1999 Sb. 

VI. Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena Metodickým postupem z 1. 8. 

2003, podle kterého je při vyřizování žádostí postupováno. Tento interní předpis obsahuje 

mimo jiné způsob zveřejňování informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany 

údajů, postup a povinnosti zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k 

právním předpisům. 

VII. Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na webových stránkách Městské části Praha-Ďáblice. 

 

  

Praha-Ďáblice dne 14. 2. 2018 

 

  

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Henych 

                tajemnice  

 

 

 

 

 

 

 



Čj. 1024/2017_MCPD 

DOTAZ: 

Požadavek na poskytnutí informace seznamu právnických osob, v nichž má MČ majetkovou účast. 

(CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, Praha 3) 

 

Čj. 1052/2017_MCPD/TAJ 

ODPOVĚĎ: 

MČ nemá takovou to účast a z tohoto důvodu nelze poskytnout tento seznam právnických osob. 

 

 

Čj. 1551/2017_MCPD 

(Kross, s.r.o., Blatenská 13/2169, Praha 11) 

DOTAZ: 

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 

2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak? 

3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? 

4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či 

zemědělcům? 

5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky? 

 

Čj. 1551/2017_MCPD/TAJ 

ODPOVĚĎ: 

1) V obci nemáme problémy s holuby, špačky, kormorány …. 
2) Nebráníme 
3) Nesetkali 
4) Obec neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek ani 

zemědělcům 
5) Neposkytuje 

 

 


