
NÁVRH STATUTU 

VÝBORU PRO OTEVŘENOU RADNICI A DIGITALIZACI 

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 

 

I. Obecná část 

1. Statut Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci Zastupitelstva městské části Praha 11 (dále jen „statut“) 
stanoví základní rámcovou náplň činnosti Výboru pro otevřenou radnici a digitalizaci Zastupitelstva 
městské části Praha 11. 

2. Postavení, způsob jednání a usnášení výboru a další otázky související s činností výboru stanoví 
Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 11. 

3. Výbor je iniciativním a poradním orgánem ZMČ Prahy 11 v oblasti otevřenosti radnice a aplikace 
informačních technologií souvisejících s činností samosprávy MČ Prahy 11 (radnice) a informačních 
systémů úřadů Prahy 11. 

 

II. Rozsah a náplň činnosti výboru 

1. Navrhuje procesy pro zefektivnění a zrychlení přístupu k informacím. 

2. Vytváří koncepci komunikace radnice s veřejností, transparence rozhodovacích procesů a participace 
veřejnosti v procesech radnice. 

3. Navrhuje a hledá možnosti pro zapojení veřejnosti do rozhodování (například postupy pro zapojení 
veřejnosti do rozhodování). 

4. Iniciuje a podporuje ankety a veřejné debaty zaměřené zejména na zjišťování spokojenosti s nabídkou 
služeb radnice. 

5. Organizuje odborné diskuse pro veřejnost, navrhuje školení pro veřejnou správu o dobré praxi 
otevřených radnic, otevřených dat apod. 

6. Iniciuje organizační a technická opatření zabezpečující otevřenost radnice, transparentnost 
rozhodovacích procesů a celkovou vstřícnost k občanům, včetně doporučení okruhu informací ke 
zveřejňování nástroji radnice. 

7. Sleduje a navrhuje zlepšení “legislativy” radnice (jednacích řádů samosprávy a interních pravidel úřadu 
MČ) z hlediska otevřenosti dokumentů a procesů. 

8. Navrhuje realizaci nových komunikačních forem a aktualizace stávajících. 

9. Spolu s orgány RMČ projednává strukturu a obsah oficiálních webových stránek Městské části Praha 11 
a ostatních komunikačních kanálů radnice a navrhuje zlepšení v dané oblasti 

10. Navrhuje a projednává koncepci IT systému ÚMČ Praha 11, organizací a zařízení, které městská část 
založila, zřídila nebo vlastní, s cílem zefektivnění a zrychlení rozhodovacích procesů s využitím IT. 

11. Projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 11, ZMČ, RMČ, příslušných 
odborů Úřadu městské části Praha 11 a svých členů, které spadají do působnosti výboru, zaujímá k nim 
svá stanoviska a iniciuje jejich řešení. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut byl schválen výborem dne ……………. 

2. Tento statut byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha 11 dne …….. 


