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Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy získala finanční prostředky ve výši 1 762 150 

Kč na projekt „eÚjezd“ v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost 

v oblasti podpory na Rozvoj a dostupnost ICT služeb. Projekt je realizován od 1. 12. 

2013 do 30. 11. 2014. Dnešního dne vyhlašuje MČ Praha 21 veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Pořízení HW a SW pro realizaci projektu eÚjezd“. 

 

Hlavním přínosem tohoto projektu je využití nových technologií, zejména mobilních 

e-služeb pro vzájemnou komunikaci mezi občanem a úřadem. „Přiblížíme služby 

úřadu blíže k občanům a zapojíme občany do rozhodování na místní úrovni,“ 

objasňuje starosta MČ Praha 21 pan RNDr. Pavel Roušar a pokračuje „výstupem 

projektu bude řada programů a modulů, které umožní cílovým skupinám rychlý a 

bezproblémový přístup k relevantním informacím a efektivnější vzájemnou komunikaci 

včetně jejich zobrazování na elektronické úřední desce či internetových kiosků na 

úřadě a na prostranství před knihovnou.“ 

Projekt má za cíl zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb veřejnosti 

(eGovernment) s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k informacím a 

veřejným službám. Prostřednictvím sítě internetu zefektivnit tok informací 

(obousměrná komunikace mezi úřadem a veřejností) a zvýšit nabídku kvalitních a pro 

občana přímo relevantních informací. Přínosné pro občany je vytvoření možnosti 

jednoduše upozorňovat na věci, které vyžadují pozornost MČ Praha 21 (např. černé 

skládky, špatně provedené práce dodavateli MČ, atd.). Cílem je i zprůhlednění práce 

volených orgánů i úřadu, umožnit podílet se na rozhodování o věcech veřejných na 

místní úrovni, zajistit přístupu k elektronickým službám i pro občany, kteří nemají 

možnost přístupu na internet a zpřehlednit informace zveřejňované na úřední desce. 

„Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware a software pro realizaci 

projektu eÚjezd,“ uvádí vedoucí projektu Bc. Martin Nedvěd a upřesňuje „zadávací 

dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna volně ke stažení na webových 

stránkách MČ Praha 21“:  

http://www.praha21.cz/urad/verejne-zakazky/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/3192-

porizeni-hw-a-sw-pro-realizaci-projektu-eujezd.html 

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna volně ke stažení také na 

profilu zadavatele:  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240923 

Kontakty: 

RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21, pavel.rousar@praha21.cz, tel. 775 581 820   

Bc. Martin Nedvěd, vedoucí projektu, martin.nedved@praha21.cz., tel. 777 007807 
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