
Důvodová zpráva 

ke Směrnici o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice 

 

ZMČ č.10/13.1.2016 schválilo „Předložený podklad pro vytvoření metodiky pro zveřejňování 

dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice a pověřilo tajemníka vydáním vnitřního 

předpisu. 

Na základě tohoto usnesení byla schválena 21.6.2017 ZMČ Směrnice …….. 

 

Návrh:  

Zrušení Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice ze dne 

22.6.2017 bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Po prostudování „metodiky“ navrhuji zrušit tuto směrnici bez náhrady. Zmíněná metodika „Navržené 

dokumenty a podklady s termíny zveřejňování a proveditelnosti na příkladech z Černošic“ o ničem 

nevypovídá, navíc není jasné, kde ji autor vzal. Po prostudování Vnitřních předpisů MČ Černošice a 

dotazem na tomto úřadu bylo zjištěno, že takováto směrnice na úřadu neexistuje, a tudíž tyto body 

byly chaoticky vytaženy buď z některých jiných vnitřních předpisů nebo ze zákona. 

Bod č.1 - VZ ZMČ – řeší zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a proto není třeba rozepisovat 

zákon ještě ve směrnici.  

Bod č.2 - RMČ opět řeší zákon o hlavním městě Praze, a proto není nutné řešit vnitřní směrnicí, nebo 

vymýšlet jiné verze, než stanoví zákon. 

Bod č.3 - Hospodaření MČ 

1. Rozpočet – řeší zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve kterém je řešen jednak 

rozpočet, jeho sestavení, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet, porušení rozpočtové 

kázně i lhůty, podle kterých je třeba tyto dokumenty zveřejňovat na úřední desce apod. 

2. Majetek obce – každoročně je prováděna k poslednímu dni v roce, tedy k 31.12. inventarizace, 

která se předkládá ZMČ ke schválení. Řeší zákony: zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 270/2010 Sb., o 

inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 410/2009 Sb., kterou 

se provádí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní 

jednotky, ve znění pozdějších předpisů. 

Bod č.4 - Připravované projekty – projekty a studie jsou zveřejňovány na stránkách MČ v momentě, 

kdy jsou vyjasněny všechny věci týkající se autorských práv a po schválení RMČ, popř. ZMČ. 

Bod č.5 – Veřejné zakázky – podmínky jsou řešeny zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Bod č.6 – Smlouvy – Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv – zák.č. 
340/2015 Sb.  K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv.  Za předpokladu, že 



splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 
včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od jejich uzavření. Ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých je účinnost smluv podmíněna 
jejich uveřejněním, nabyla účinnosti 1. července 2017. 

Bod č.7 – Územně plánovací dokumentace –zveřejnění je upraveno v ust. § 21 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, který byl změněn zákonem č. 68/2007 Sb. (dále jen "stavební 
zákon").  

Žádost o územně plánovací informace podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) až c) stavebního zákona je nutno 
podat na předepsaném formuláři, kterým je příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Tento formulář je k dispozici 
na odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 8 či na internetových stránkách Městské části Praha 8 
-  www.praha8.cz - odkaz „Žádosti a formuláře“ – Odbor výstavby – Územní rozhodování – vyhláška č. 
503/2006 Sb. 

 

https://www.praha8.cz/

