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Věc: Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění

Vážený pane doktore,
odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 25. 9. 2013 žádost společnosti CCBCZECH s.r.o., IČ: 266 88 191 se sídlem Čs. Armády 872/33, Praha 6, podanou v zastoupení advokátem
JUDr. Vratislavem Vlčkem, se sídlem Běluňská 258/68, Praha 9, podle zákona č. 106/ 1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí
informací ve znění:
…- zda, kdy, na základě jakých konkrétních skutečností, jakým postupem a s jakým odůvodněním byla
v souvislosti s návrhem obecně závazné vyhláška Zastupitelstva hlavního město Prahy, kterou se podle
§ 44 odst. 3 písm. a) a d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 50 odst. 4 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví místa
a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení
jejich propagace, vypuštěna z přílohy tohoto návrhu obecně závazné vyhlášky provozovna mého
klienta umístěná v přízemí objektu č. p. 839, ulice Vršovická č. or. 44, Praha 10?...
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadovaném informace poskytujeme v následující
formě:
V návaznosti na výzvu Rady pro oblast transparentní veřejné správy a legislativy hl. m. Prahy, HMP,
čj. MHMP/1300037-M/2013, ze dne 07. 05. 2013, byla městská část Praha 10 vyzvána
k připomínkování návrhů obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas,
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich
propagace a pravidla jejich provozování (dále jen „Vyhláška“). Rada hl. m. Prahy svým usnesením
č. 745 ze dne 07. 05. 2013 schválila pravidla pro výběr míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné
podobné hry (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla v zájmu zvýšení transparentnosti celého procesu
stanovila městským částem hl. města Prahy přesné podmínky pro výběr takovýchto míst a jsou
uveřejněna na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy v sekci volené orgány, Rada HMP, archiv
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usnesení Rady HMP.
Součástí předmětných Pravidel pro výběr míst je i ustanovení, které zakazuje umístění provozoven
v blízkosti škol, zařízení zdravotní a sociální péče, či budov, ve kterých je vykonávána činnost orgánů
veřejné správy. Blízkost v tomto případě není stanovena metry, ale je na uvážení městské části, jaký
klíč použije s ohledem na místní poměry. V podmínkách MČ Praha 10 bylo přihlédnuto k charakteru
a hustotě zástavby na území .
Dalším ustanovením je určeno, že místo nesmí být problematické, to znamená, že je v něm a jeho
okolí dodržován veřejný pořádek, a že nedochází v jeho okolí ke zvýšenému výskytu trestné činnosti.
Provozovny na území MČ Prahy 10 byly ve smyslu uvedených Pravidel prověřeny pracovníky
jednotlivých odborů Úřadu MČ Praha 10. Výsledky byly zpracovány v rámci připomínkového řízení
do materiálu „Stanovisko k připomínkovému řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou
se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry“, který dne 5. 6. 2013
usnesením č. 559 schválila Rada MČ Praha 10.
Provozovna na adrese Vršovická 839/44, Praha 10, byla MČ Praha 10 navržena ke zrušení z důvodů
vyplývajících z Pravidel zmiňovaných výše:
a) Lokace provozovny v blízkosti zdravotního zařízení – Léčebny dlouhodobě nemocných,
na adrese Praha 10, Oblouková 7/837
b) přetrvávající problémy s čistotou v okolí provozovny. Na základě stížností a podnětů občanů
byla provedena pracovníky ÚMČ Prahy 10 místní šetření, která problém s čistotou potvrdila.

Povinný subjekt upozorňuje na skutečnost, že stanovisko MČ Praha 10 v připomínkovém řízení
k návrhu Vyhlášky sloužilo jako pracovní podklad pro další rozhodování Rady a Zastupitelstva hl. m.
Prahy. Konečné rozhodnutí ve výše uvedené věci bylo výhradně v kompetenci a pravomoci těchto
orgánů.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce Městské části Praha 10.
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