VÝROČNÍ ZPRÁVA
R O K 2003
Název: Úřad městské části Praha 17
Adresa: Žalanského 291/12b, Praha 6 Řepy, 136 02
Telefon: 234 683 111, 235 300 005
Fax: 235 300 129
E-mail adresa: podatelna@repy.mepnet.cz
IČO: 00231223
DIČ: 006-00231223
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000 700 399/0800
Tajemník: Ing. Jiří VALEČEK

Organizační struktura Úřadu městské části Praha 17:
Kancelář zastupitelstva
( sekretariát zastupitelstva, redakce časopisu )
Tajemník úřadu
( sekretariát tajemníka )
Útvar tajemníka
(odd. personální a platové, právník úřadu, odd. kontroly a stížností, odd. zdravotnictví)
Odbor krizového řízení
Odbor informatiky
Odbor hospodářské správy
Úsek samosprávy
Odbor ekonomický
( odd. daní a poplatků a vymáhání pohledávek, pokladna, odd. finanční účtárny, odd.
mzdové účtárny, odd. vymáhání poplatků )
Odbor správy obecního majetku
( odd. bytové, odd. nebytové, odd. pozemkové, odd. inventarizace majetku )
Odbor školství a kultury
( správa majetku škol, stavební technik, ekonomika )
Odbor územního rozvoje a investic
Místní knihovna
Odbor dětské zdravotní péče
Oddělení vnitřního auditu
Úsek státní správy
Odbor občansko správní
( odd. matriky, odd. přestupků, odd. evidence občanů )
Odbor sociální
( odd. pro starší a invalidní občany, odd. péče pro rodinu a dítě, odd. prevence )
Odbor životního prostředí a dopravy
( odd. péče o prostředí, odd. dopravy )
Odbor živnostenský
( odd. registračně-správní živnostenského odboru, odd. kontrolní živnostenského
odboru )
Odbor výstavby
( odd. správy výstavby, odd. přestupků, odd. územního rozhodování )
Odbor státní sociální podpory

-2Poskytování informací podle § 18. odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím:
Věc
celkem
počet podaných žádostí o informace
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržování shora citovaného zákona bez
uvádění osobních údajů
další informace vztahující se k uplatňování shora citovaného zákona
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění ...
Počet stížností podaných dle §.16a, důvody jejich podání ...
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ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY JE NA VYŽÁDÁNÍ

