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V Praze 27.11.2006

Věc: Stížnost na nezákonný způsob vedení úřední desky MHMP

Vážený pane řediteli,
občanské sdružení Oživení kontrolovalo 24.11.2006 zákonnost zveřejnění informací 

o zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy, podle Zákona č.131/2000 Sb., o hl.m. Praze, kde se 
v § 60 odstavci 3 píše: „Magistrát hlavního města Prahy informuje občany hlavního města  
Prahy o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního  
města Prahy na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejméně 7 dní před jeho  
konáním.“

Zjištění  bylo  následující:  na  elektronické  úřední  desce  na  www.mesto-praha.cz 
informace o zasedání zastupitelstva nebyla, stejně tak nebyla na fyzické úřední desce na nové 
budově Magistrátu v Jungmannově ulici. Z toho plyne jednoznačný závěr, že Magistrát hl.m. 
Prahy  nenaplnil  zákonný  požadavek  a  platnost  zasedání  zastupitelstva  tudíž  může  být 
zpochybněna. Odpověď Magistrátu, že informace byla zveřejněna na úřední desce na Kafkově 
náměstí není vůbec uspokojující, ba naopak, vyvolává další závažnější otázky.

Když zmíněný zákon o hl.m. Praze mluví o úřední desce, rozumí se tím úřední deska 
podle  § 26  Zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  kde  se  říká,  že  „Pro  orgány  územního 
samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska.“ Pražský magistrát jich má ale evidentně 
vícero,  snad  by  tedy  na  magistrátním  webu  mohla  být  mapa  rozmístění  úředních  desek. 
Kdyby to nebylo v rozporu se zákonem. Podle čeho má občan poznat, na kterou úřední desku 
se má jít kvůli té které věci podívat? Na úřední desce na nové budově v Jungmannově již visí 
různá oznámení, tudíž se jedná o funkční úřední desku Magistrátu hl.m. Prahy, dokonce je 
takto deska nadepsána.  Obávám se,  že by účastníci  různých řízení vyhráli případné spory 
o neplatnost vyvěšení na úřední desce, neboť není stanovena jedna, na níž by všechno viselo. 
A totéž se týká zasedání zastupitelstva. Nezákonnost informování o jeho zasedání je navíc 
umocněna tím, že informace nebyla zároveň zveřejněna na elektronické úřední desce, která 
musí obsahovat ten samý obsah jako deska fyzická. Tento nezákonný stav se opět kruhově 
umocňuje skutečností, že roztroušenost úředních desek po území Prahy neposkytuje možnost 
jejich jednoduchého okamžitého přečtení. 

Vážený  pane  řediteli,  vyzýváme  Vás  k urychlené  nápravě  vedení  úřední  desky 
nezákonným způsobem, tj. k zajištění, aby existovala jen jedna úřední deska Magistrátu hl.m. 
Prahy, a dále aby její elektronická verze obsahovala vše, co obsahuje fyzická úřední deska. 
Přetrvávání současného stavu by mohlo Magistrátu hl.m. Prahy přinést spoustu nepříjemností. 

S pozdravem

Tomáš Kramár
Oživení, občanské sdružení
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