Podnět číslo 20161008110540
1) Podnět č.j.

20161008110540

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Čechy, Morava, Slezsko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět OBČANÉ

7) Autor podnětu

Podpořit vznik REGISTRU OBČANSKÝCH PODNĚTŮ + žádostí o informace.
Důvod:
registrů, které monitorují běh života "voličů", jejich věcí a zvířat je mnoho, ale jen výjimečně a pouze na
úrovni měst se vyskytují registry vadné (hlášení závad) či dobré práce úředníků či politiků.
Aktuálně můžete:
1) do odstavce "Váš návrh" TOHOTO formuláře překopírovat text:
"Doporučuji zřídit CENTRÁLNÍ REGISTR OBČANSKÝCH PODNĚTŮ + ŽÁDOSTÍ O INFORMACE,
např. dle 12 roků zdokonalovaného projektu www.podnety.cz/mapa. REGISTR by mohl využívat
zkušeností z technologie české WIKIPEDIE a principy registrů Úřadu průmyslového
vlastnictví."
Doporučení lze rozšířit, např. poznámkou, že v existujícím občanském registru je už dnes pečlivě
zatříděno více než tisíc podnětů pro poslance a senátory, více než 2 tis. pro starosty či primátory, že
snadno lze oddělovat "zrno od plev", atd.
2) vyplnit další dva požadované údaje a formulář odeslat.
POZNÁMKA: vznik REGISTU PODNĚTŮ + ŽÁDOSTÍ O INFORMACE lze podpořit i jinak, např. při
diskusích s poslanci, starosty, hejtmany, atd. Jejich stanoviska je třeba zveřejňovat, nejlépe postupem
uvedeným v odstavci č.3.
o.s PODNĚTY.CZ, arbed @ wo . cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20161008110540

6) Co je třeba udělat

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
09. 05. 2019
Informační systém, který hlídá majetek státu už stál 2 miliardy a nyní ho nemá kdo provozovat?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
24. 10. 2018
Prezident Zeman upozornil poslance na na tří informační systémy, za něž vydalo ministerstvo práce a
sociálních věcí 1,3 miliardy korun a ani jeden z nich podle něho nefunguje.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
14. 09. 2018
Řediteli odboru komunikace NKÚ jsem napsal: reaguji na akce typu www.nku.cz/hackathon/ a
doporučuji: Nepřehlédněte „podnět“ http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-420-zastavme-chaos.html
Ohlásil: Arbed
04. 12. 2017
Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že:
v zájmu „dočerpání“ peněz z Bruselu nabídla vláda obcím téměř 600 mil. Kč na rozvoje vzájemné
spolupráce, například v dopravě, školství, sociálních službách či životním prostředí.
Obce tyto prostředky použily převážně na platy „odborníků“, kteří analyzovali současný stav a vzniklo
tak např. 258 strategií a 176 akčních plánů, jejich přínos je problematický.
U vybraného vzorku 20 strategií kontroloři našli v devíti z nich shodné části textů a další shodné
prvky, což svědčí o existenci „šablony“ pro snadné obohacení „odborníků“.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 12. 2017
Na článek ZASTAVME CHAOS, UŠETŘEME PENÍZE jsem upozornil představitele iniciativy NOVÁ
REKONSTRUKCE STÁTU.
Ohlásil:
30. 11. 2017
Na článek ZASTAVME CHAOS, UŠETŘEME PENÍZE jsem upozornil představitele Asociace krajů ČR a
Asociaci NNO JČK. Za NNO poděkoval Václav Pavlík.
Ohlásil:

29. 11. 2017
Senátorovi Tomáši Jirsovi (ODS) jsem předal podklady pro další jednání s představiteli Svazu měst a obcí,
a to v podobě článku Zastavme chaos, ušetřeme peníze.
Na článek jsem upozornil i "redakci" portálu http://202020.cz/pozadovane-sluzby/ s tím, že už více než
rok čekám na kvalifikovanou reakci k návrhu na zřízení REGISTRU podnětů + žádostí o informace.
Ohlásil: Arbed
05. 10. 2017
Na REGISTR PODNĚTŮ jsem upozornil tým vedoucích asociace ZDRAVÁ MĚSTA.
Arbed
Ohlásil:
20. 09. 2017
Úřady veřejné a státní správy stále hledají nové projekty pro komunikaci s občany. Letos to bude daňové
poplatníky stát půl miliardy korun - 3x více než v r. 2016.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
25. 01. 2017
Šárka Štůlová, ředitelka kanceláře projektu www.202020 mi napsala: "podněty k požadovaným službám
stále zpracováváme. Děkuji za pochopení a trpělivost."
Ohlásil: Arbed
03. 11. 2016
Slovenskému europoslanci Richardu Sulíkovi jsem napsal: "Reaguji na výzvu k zasílání připomínek a
doporučuji postup dle http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20160916091707. Viz též :
http://podnety.cz/podnet-cislo-20161008110540 , případně
http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-403-vazena-pani-poslankyne.html Z Českého Krumlova Vás srdečně
zdraví a na konstruktivní spolupráci se těší http://arbed.podnety.cz "
Ohlásil:
12. 10. 2016
Doporučuji zřízení registru podnětů.
Ohlásil: Jaroslav Krul
10. 10. 2016
Pomoc při "legalizaci" REGISTRU PODNĚTŮ + ŽÁDOSTÍ O INFORMACE slíbil předsedovi
o.s.PODNĚTY.CZ senátor Ing. Tomáš Jirsa (ODS).
Ohlásil:
09. 10. 2016
podnět byl odeslán na instituce státní správy (Hrad,vláda,PS, Senát..)
Ohlásil: Slovak50@email.cz
08. 10. 2016
Zřízení Registru jsem správci projektu 202020.cz doporučil dne 20160916091707, Občan R.Š. provedl
totéž dne 20161006, atd.
Ohlásil: Arbed
08. 10. 2016
Operátorka(?)projektu 202020.cz se domnívá, že čím více lidí bude zřízení REGISTRU POŽADOVAT, tím
větší bude jeho šance. Vyzval jsem proto k jeho podpoře registrované členy a příznivce o.s.PODNETY.CZ.
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
20161008110540-201209-v-cem-spociva-moc-davu-obrazek-z-fb-p-fejfara.jpg
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

