
 Seznam poskytnutých informací 

 
1) Informace k zajištění bezplatného plnění školní docházky dětem s místem 

trvalého pobytu v obci Vestec od školního roku 1990/1991 do současnosti. 
Informace o smlouvách a o jednáních o zajištění školní docházky s jinými obcemi 
a městskými částmi. 

2) Informace o důvodu skrytí a přesunu komentáře na FB profilu obce Vestec 
týkajícího se zajištění školní docházky. 

3) Informace k měření rychlosti hlídkou Obecní policie Vestec na ulici Vídeňská 
4) Informace k evidenci daňových dokladů vystavených JUDr. Petrem Sršněm 

v období od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2020. 
5) Informace o Pravidlech komunikace na FB profilu obce Vestec, respektování 

Pravidel předsedou Redakční komise 
6) Informace o Pravidlech komunikace na FB profilu obce Vestec, respektování 

Pravidel správcem FB stránek 
7) Informace o schválení smlouvy o pronájmu pozemků parc.č.st. 209 a parc.č. 

375/2 k. ú. Vestec u Prahy  
8) Zdůvodnění rozdílu výše dotace (příspěvku na činnost) pro Technické služby 

obce Vestec, p.o. mezi roky 2019 a 2020. 
9) Poskytnutí územní studie ÚS 2, lokalita Z27C, zpracována v březnu 2020 

společností HW PROJEKT, s.r.o. 
10) Informace k provozování retenční a nádrže a zavlažování travnaté plochy před 

pódiem  
11) Informace o nezablokování profilu občana na FB profilu obce Vestec 
12) Informace o nezablokování profilu občanky na FB profilu obce Vestec 
13) Informace o užívání veřejného prostranství – louky před pódiem mládežnickými 

oddíly TJ Viktoria Vestec  
14) Informace k posuzování komentářů na FB profilu obce Vestec, informace 

o správě FB profilu obce Vestec 
15) Informace o skrytí příspěvku (komentáře) správcem FB profilu obce Vestec 
16) Informace o skrytí příspěvku (komentáře) správcem FB profilu obce Vestec 
17) Informace o skrytí příspěvku (komentáře) správcem FB profilu obce Vestec 
18) Informace o neodstranění příspěvku (komentáře) z FB profilu obce Vestec 
19) Informace o neodstraňování příspěvků (komentářů) na FB profilu obce Vestec, 

ve kterých se objevuje jméno O.J. nebo jen O. 
20) Informace o evidenci/neevidenci trvale hlášených občanů nebydlících v obci 

využívajících Sociální program obce Vestec 
21) Informace o poskytnutí Dohody o provedení práce s panem M.K. 
22) Informace o užívání veřejného prostranství – louky před pódiem mládežnickými 

oddíly TJ Viktoria Vestec, oznámení obecnímu úřadu a schválení radou obce 
23) Informace o nezveřejňování příspěvků obce na FB profilu obce Vestec, které 

odporují pravidlům komunikace 
24) Informace o nesdělování místa trvalého pobytu zaměstnanci obecního úřadu 
25) Informace o neodstraňování příspěvků/komentářů předsedy Redakční komise 

     
 


