Úřad městské části Praha 10
odbor kontroly a komunikace

Vážený pan

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-091119/2014
Vyřizuje linka: Mgr. Bendová /743
V Praze dne: 8. 9. 2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace, obdržel
dne 26. 8. 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:
„Vážená paní, vážený pane,
MČ Praha 10 rozesílala v průběhu prázdnin občanům Prahy 10 dopisy, v kterých vyzývala
občany, aby MČ zasílali témata, která jsou pro ně důležitá a dle jejich názoru by měla být
rozhodnuta pomocí místního referenda.
Žádám tedy tímto o:
a)zaslání výsledků a vyhodnocení této akce, jaká témata od občanů Prahy 10 přišla, kolik lidí
se vyslovilo pro jaké téma.
b)všech ostatních podkladů, na jejichž základě pan starosta vybral do svého návrhu referenda
právě oněch 15 otázek, které byly schváleny zastupitelstvem 22. 8. 2014.
Děkuji.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě:
Na podzim letošního roku čekají městskou část Praha 10 dvoje volby, a to volby senátní a
volby komunální. Naskýtá se tak výjimečná možnost spojit tyto volby s rozhodováním občanů
o důležitých tématech Prahy 10. Starosta městské části Praha 10, Mgr. Bohumil Zoufalík,
oslovil proto svým dopisem ze dne 14. 7. 2014 (viz příloha č. 1) občany Prahy 10 s výzvou
k navržení témat pro tato referenda. V zaslané výzvě přislíbil, že se zasadí, aby na nejčastěji
se opakující témata byla referenda skutečně vypsána. Na základě této výzvy městská část
Praha 10 obdržela ve lhůtě do 28. 7. 2014 podněty a návrhy občanů, které zahrnovaly
pestrou škálu různorodých oblastí. V součtu se jednalo o 655 podnětů, z nichž byla vybrána
konečná témata, pro která se občané vyslovili shodně převážnou většinou hlasů. Otázky pro

návrh na vyhlášení místního referenda, které jsou podrobně zdůvodněny v usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 26/1/2014 ze dne 22. 8. 2014 (viz příloha č. 2), byly
sestaveny podle počtu hlasů k tématům obdržených návrhů. Při jejich výběru byl rovněž
kladen zřetel na skutečnost, zda navržené téma spadá do působnosti městské části, či jiného
subjektu. Z tohoto důvodu nebyly zohledněny např. otázky týkající se městské hromadné
dopravy.
Z hlediska obsahu obdržených podnětů na prvním místě figurovaly návrhy týkající se budovy
nové radnice. Na druhém místě občané projevili nejčastěji přání zabývat se problematikou
parkování v Praze 10. Zastupitelé městské části Praha 10 svými hlasy podpořili témata, která
zahrnují problematiku stavby nové radnice i parkování v Praze 10.
Dále občané volali zejména po opravě chodníků, vyšší bezpečnosti v ulicích, omezení hazardu
či rozšíření sociálních služeb. I tyto otázky byly zohledněny a je s nimi pro nadcházející
referenda počítáno.
Při výběru předložených otázek se městská část Praha 10 zabývala i potřebností a vhodností
řešení dané problematiky prostřednictvím místního referenda. Proto byla z témat též
vyzdvihnuta otázka rozšíření sociálních služeb, pokračování privatizace bytů oprávněnými
nájemci, nebo rekonstrukce stadionu Ďolíček, přestože v součtu tato témata obdržela méně
hlasů, než témata výše zmíněná.
Závěrem povinný subjekt uvádí, že při formulování otázek do místního referenda byly
vybírány podněty občanů především z hlediska obecně obsahového. Každý námět od
jednotlivého občana byl formulován trochu jinak, a ani se nepředpokládalo, že by samotný
podnět sloužil doslovně jako podklad pro konkrétní otázku do místního referenda. Cílem bylo
získat obecný přehled o tom, jakou problematiku by občané městské části Praha 10 nejvíce
preferovali při možnosti rozhodnout o ní v rámci místního referenda. Samotné vygenerovaní
konkrétních otázek a jejich navržení bylo plně v kompetenci městské části Praha 10 a jejich
schválení v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v kompetenci
Zastupitelstva městské části Praha 10.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí odboru kontroly a komunikace
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