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V Mníšku pod Brdy dne 24. 2. 2022 

 

Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů tento záznam o poskytnuté informaci: 

 

Datum podání: 2. 2. 2022  

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná stavebnímu úřadu. Žadatel požádal o následující 
informace. 

Způsob vyřízení: 

1. Jaká je návštěvnost portálu za posledních 12 měsíců (stačí řádový odhad)? 
- desítky uživatelů 

2. Jaký je počet registrovaných účtů v portálu občana (bez testovacích účtů)? 
- 29 uživatelů 

3. Kolik bylo uskutečněno plateb přes portál a jeho platební bránu (bez testu)? 
-5 plateb (2021-0, 2022-5) 

4. Jaký je nejčastější vyřizovaný poplatek, který je hrazen přes portál? 
- poplatek za psa 

5. Kolik procent z celkového počtu uhrazených poplatků tvoří úhrady přes portál? 
-0% 

6. Kolik bylo uskutečněno elektronických podání přes portál za posledních 12 
měsíců (bez testů)? -5 podání 

7. Které formuláře jsou přes portál nejčastěji podávány (stačí 5 formulářů) a v 
jakém počtu?  
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Zábor veřejného prostranství - 2x 
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les - lx 
Žádost o povolení připojení pozemku k místní komunikaci podle § 10 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v plném znění - lx 
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - lx 

8. Kolik stál portál občana v členění: 
 
a. licence -169 695,- bez DPH (vč. aplikačního serveru)/rok 
b. implementace - 20 000,- bez DPH 
c. podpora a údržba - 34 750,- bez DPH (vč. aplikačního serveru)/rok 

 
Žádost vyřizoval/a:  

Mgr. Jaroslav Pešice, vedoucí odboru vnitřních věcí 


