
 Seznam poskytnutých informací 

 
1) Informace o zajištění možnosti připojení k internetu a v přístupu k PC s přístupem 

na internet v prostorách obecního úřadu a na veřejně přístupných místech 
2) Informace k neskrytí příspěvku pana T.S. na FB profilu obce Vestec a informace 

o nezablokování profilu žadatele 
3) Informace o neodstranění příspěvků na FB profilu obce Vestec a informace 

o kontrolách činnosti redakční komise 
4) Informace o nezablokování profilu paní H.J. správcem FB profilu obce Vestec 
5) Informace o vyhodnocení příspěvku/komentáře paní K.Š. na FB profilu obce 

Vestec 
6) Informace o posouzení příspěvků/komentářů pana L.J. a pana K.N. s Pravidly 

komunikace na FB profilu obce Vestec 
7) Informace k příspěvku/komentáři pana M.K. týkající se údajů o paní M.J., 

informace k příspěvku/komentáři pana M.K. týkající se údajů o žadatelce, 
informace o posouzení doložených příspěvků/komentářů s Pravidly komunikace 
na FB profilu obce Vestec  

8) Informace k projektu „Vestec Centrum“ – situační výkres, vliv na územní plán, 
užívání nového a starého objektu obecního úřadu, vliv stavby na stávající zeleň 

9) Informace o činnosti Obecní policie Vestec v souvislosti s kontrolou dodržování 
veřejného pořádku při provozu hospody „U Kuklů“ 

10) Informace o činnosti správce FB profilu obce Vestec v souvislosti s prověřováním 
profilů uživatelů FB. 

11) Informace o sepsání Pravidel komunikace na FB profilu obce Vestec, informace 
o uživatelích FB profilu obce Vestec zveřejňujících vulgarity, informace 
o kontrolách provozování FB profilu obce Vestec, informace o kritériích 
pro skrývání komentářů 

12) Informace k předkládací zprávě zpracované tajemnicí úřadu předložené 
Krajskému úřadu Středočeského kraje v rámci odvolacího řízení 

13) Informace o posouzení příspěvku/komentáře pana J.C. ze dne 27. 11. 2017 
s Pravidly komunikace na FB profilu obce Vestec   

14) Informace k blokování žadatelky na FB profilu obce Vestec v roce 2017 
15) Zaslání návrhu pravidel komunikace na FB profilu obce Vestec 
16) Informace k Pravidlům komunikace na FB profilu obce Vestec; informace 

k archivaci příspěvků na FB profilu obce Vestec 
17) Informace o výši úhrad za zřízení věcných břemen, odkaz na Směrnici obce 

Vestec č. 2/2011 
18) Informace k reklamním zařízením podél ulice Vídeňské  
19) Informace k opravám vodovodních šoupat na ulici Vestecká 
20) Informace k zařazení pozemní komunikace v ulici Průmyslová do kategorie 

místních komunikací 
21) Doložení přílohy – koordinačního situačního výkresu ke Smlouvě o spolupráci 

č. 2021/02/15               
     
 


