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Odpověď na interpelaci z 28. ZMČ ze dne 09.06.2022 

 

Znění dotazu: Prosím o informace ohledně využívání elektronické úřední desky v budově úřadu ve 
Vidimově ulici, a to od doby jejího zprovoznění do konce května 2022. 

Jak často je el. úřední deska využívána? Kolik unikátních uživatelů ji denně/týdně/měsíčně využívá? 
Jaké informace nejčastěji vyhledávají? Kolik stojí městskou část provoz těchto elektronických 
desek? Jak MČ hodnotí tuto investici? 

 

Vážená paní zastupitelko, 

k Vašemu dotazu v rámci interpelací z 28. ZMČ konaného dne 09.06.2022 uvádím: 

Statistiku využívání Interaktivní úřední desky v ulici Vidimova nesledujeme, od dodavatele jsme získali 
informaci, že např. v termínu od 10.05.2022 do 27.06.2022 bylo celkem 109 přístupů na obou 
obrazovkách. Samotný systém však bližší statistiku nevede. Interaktivní elektronická deska byla 
náhradou za původní úřední desku, která byla umístěna na pochozí zóně u stanice metra Háje.   

V případě, že bychom trvali na podrobnějších statistikách, museli bychom to řešit individuální 
objednávkou a zároveň dodržet pravidla GDPR. 

Úřední deska zobrazuje vývěsy ve stejném rozsahu jako deska původní s tím, že veškeré informace je 
také možné kdykoliv dohledat na internetových stránkách MČ v sekci „Úřední deska“. Díky platné 
legislativě, ze které vyplývá, které informace musí být vyvěšeny a v jakých lhůtách, také nelze příliš 
ovlivnit rozsah obsahu. 

Na údržbu úřední desky máme servisní smlouvu číslo SM2100000193, která je k dohledání  
v Registru smluv nebo na webu MČ Praha 11 viz odkaz:  

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&clanek=4555&slozka=130&xsekce=&
portal=4&find_sml=SM2100000193&find_typ_sml=&find_odbor_sml=&find_rok=0 
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Náklady vyplývající z této smlouvy jsou ve výši 10.672,20 Kč včetně DPH měsíčně. 

 

S pozdravem 

 

 
 
 
 
Jiří Dohnal 
starosta městské části Praha 11 
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