
 

Statut 
Výboru pro otevřenou radnici 

Zastupitelstva městské části Praha 5 
 

I. Obecná část 
 

1. Tento statut upravuje náplň činnosti Výboru pro otevřenou radnici (dále jen výboru), zřízeného 
usnesením ZMČ P5 č. 1/11 ze dne 13. 11. 2018 a to ve smyslu čl. 1 Jednacího řádu výborů 
Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen ZMČ).  

 
2. Statut upravuje v článku II. náplň činnosti v oblasti otevřené radnice.  

 
3. Výbor je iniciačním a poradním orgánem v oblasti otevřenosti radnice.  

 
4. Výbor vydává směrem k ZMČ a Radě městské části Praha 5 (dále jen RMČ) doporučení, 

stanoviska a podněty v oblastech vymezených tímto statutem.  
 

5. Výbor spolupracuje s ostatními výbory ZMČ a komisemi RMČ a může iniciovat projednání 
určitého bodu příslušným orgánem v oblastech vymezených tímto statutem.  

 
6. Výbor připravuje a posuzuje koncepční dokumenty pro oblasti otevřenosti radnice.  

 
7. Výbor sleduje plnění programového prohlášení RMČ Praha 5 na období 2019-2022 v oblasti 

Otevřená radnice a v případě potřeby předkládá ZMČ a RMČ návrhy na řešení, aktualizaci a 
realizaci.  

 
8. Výbor se vyjadřuje k výběrovým řízením, která se týkají činnosti výboru.  

 
9. Výbor spolupracuje při přípravě rozpočtu MČ Praha 5 v oblasti Otevřená radnice a kontroluje 

jeho plnění v této oblasti.  

10. Výbor svou práci vykonává prostřednictvím svých členů, v případě potřeby si může na konkrétní 
problematiku přizvat odborné experty.  

 
11. Výbor projednává v rámci své působnosti návrhy a podněty veřejnosti, organizací působících na 

území MČ Praha 5 a jednotlivých odborů ÚMČ P5.  
 

II. Náplň činnosti výboru 
 
Vybrané podoblasti jsou předmětem činnosti výboru pro otevřenou radnici:  
 

1. přístup k informacím  
 

2. otevřenost rozhodování  



 
3. účast veřejnosti na rozhodování (například postupy pro zapojení veřejnosti do rozhodování)  

 
4. protikorupční opatření  

 
5. organizační a technická opatření vytvářející otevřenost radnice, transparentnost, zefektivnění a 

zrychlení úředních a rozhodovacích procesů a celkovou vstřícnost k občanům, včetně 
doporučení okruhu informací ke zveřejňování nástroji radnice, např. formou otevřených dat  

 
6. realizace nových komunikačních forem a aktualizace stávajících  

 
 
Tento Statut byl schválen výborem dne  

Tento Statut byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 5 č. dne  

 


