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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor kontroly a komunikace, Úřadu Městské části Praha 10, obdržel dne 17. 01. 2014 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:
,,žádáme o informaci, jaké byly náklady na vytvoření, tisk a roznos dopisu nadepsaného ,,Nabídka
radnice občanům Prahy 10: dohlídněte na férový proces hledání nového sídla úřadu“ a zveřejněného
mj. zde: http://praha10.cz/LinkClick.aspx?filetic...
Pokud víme, byl distribuován do všech domácností na Praze 10 asi 1-3 dny před tím, než všichni
občanů dostali noviny Prahy 10, v nichž byl tentýž dopis s přihláškou do komise taktéž otištěn. Jaké
důvody vedly k samostatnému roznosu?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Náklady na vytvoření a tisk dopisu o počtu 65.000 ks. činily 45.617,- Kč vč. DPH. Náklady na roznos
dopisu činily 26.209,- Kč vč. DPH.
Řešení budoucího sídla radnice je pro naší městskou část významné a stejně významné je i zapojení
veřejnosti do tohoto procesu. Z toho důvodu bylo využito více informačních kanálů, které ÚMČ má
k dispozici – mj. Noviny Prahy 10, SMS infokanál, facebookový profil, web www.praha10.cz, tiskové
zprávy. Aby bylo jisté, že informace o procesu výběru nového sídla úřadu zasáhne co největší počet
obyvatel MČ, byla zvolena i forma dopisu doručovaného do schránek.
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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