
 

 

        98. schůze 

                                   Rady MČ Praha-Dolní Chabry 

dne 13.09.2021 

 

Důvodová zpráva: 

 

Radě městské části je předkládáno rozhodnutí o vyhotovení a předložení návrhu pravidel pro 

zajištění informovanosti občanů prostřednictvím sociálních sítí- Pravidla městské části Praha-

Dolní Chabry pro komunikaci s občany na sociálních sítích. 

 

Zveřejňování informací na webu a Fb MČ, které přinášejí informace o úřadu městské části a 

souvisejí s výkonem veřejné správy a jsou také zveřejňovány v hmotné či elektronické podobě 

na úřední desce a webových stránkách je  povinnost úřadu, která vyplývá především ze 

správního řádu a dalších předpisů. 

Takto jsou zveřejňována např. podání MHMP, P8, oznámení o zahájení řízení, včetně 

územních řízení, opatření obecné povahy a další. 

Na úřední desce, webových stránkách a Fb MČ jsou rovněž zveřejňovány informace o místní 

samosprávě a dění v naší MČ, stejně tak servisní informace o fungování úřadu, informace 

související s opatřeními v rámci pandemie Covid, zprávy o projektech na území MČ, zprávy o 

společenských, kulturních a sportovních akcích, usnesení ZMČ a řada dalších informací. 

 

Zveřejňování takových informací s ohledem jejich obsahovou povahu a zákonné úpravě i 

nadále nepodléhají žádnému  schvalování, tedy ani schvalování  RMČ. 

 

Naše městská část má speciální úpravu obecné povinnosti obce v samostatné působnosti  

pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, mimo jiné potřeby  

informací, pouze pro Chaberský zpravodaj, nikoli pro web a Fb MČ. 

Sociální sítě jsou v současné době velmi významný komunikační nástroj. 

Je proto nutné  pravidla co možno nejdříve připravit a předložit návrh RMČ k projednání a 

schválení. Tato pravidla by měla být co nejvíce analogická k pravidlům pro Chaberský 

zpravodaj a tiskového zákona. Měla by  obsahovat i návrh na systém správy sociálních sítí, 

schválení správců jednotl. informačních kanálů, postup on-line schválení a další, včetně 

pravidel o politických příspěvcích a propagaci, neboť se jedná o komunikační kanál veřejného 

subjektu a proto musí podléhat větší kontrole a vyváženosti. 

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Milan Golas, 1.místostarosta 

Zpracovatel: Kateřina Krejčová, sekretariát 


