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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
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne 29. 4.
2015 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:
„Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se vztahují k místnímu referendu,
které se ve vaší městské části konalo dne 10. – 11. 10. 2014.
Konkrétně žadatelka žádá o:
1) Zápisy z jednání orgánů městské části, na kterých se projednávalo místní referendum;
2) Procesní usnesení orgánů městské části, které se vztahovaly k místnímu referendu;
3) Sdělení, zda bylo místní referendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh přípravného výboru;
4) Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného výboru (nebylo-li vyhlášeno z rozhodnutí
zastupitelstva);
5) Sdělení, zda došlo k výzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého důvodu (v případě,
že bylo místní referendum vyhlášeno na návrh);
6) Sdělení nákladů spojených s provedením místního referenda;
7) Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupku a pokud ano, o který
přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena pokuta a v jaké výši;
8) Sdělení, zda se přípravný výbor domáhal soudní ochrany a pokud ano, žádáme o kopii všech
relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.);
9) Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním
referendu a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokumentů (návrh, rozhodnutí soudu etc.);
10) Sdělení, zda se místní referendum konalo zároveň s volbami a pokud ano, zda se o něm hlasovalo
ve stejné místnosti, v níž se volby konaly.
11) Sdělení současného stavu věci, o níž se v místním referendu rozhodovalo.
Žadatelka zároveň zdvořile žádá, aby byla pro poskytnutí informací použita přiložená tabulka.

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí
žádosti v elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na přímém
poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny.“
Vzhledem k požadovaným informacím dospěl povinný subjekt k závěru, že pro vyřízení žádosti je
třeba konzultace mezi několika odbory ÚMČ Praha 10. Zejména z tohoto důvodu Vás povinný subjekt
vyrozuměl o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. b)
a c) InfZ (viz vyrozumění ze dne 13. 5. 2015, zasláno do Vaší datové schránky). Lhůta pro vyřízení
žádosti byla prodloužena do 25. 5. 2015.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1) Kopie zápisů z jednání orgánů městské části Praha 10, tedy Zastupitelstva městské části Praha 10
a Rady městské části Praha 10, na kterých se projednávalo předmětné místní referendum, tvoří
přílohy č. 1 - 15.
2) Kopie usnesení orgánů městské části Praha 10, tedy Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady
městské části Praha 10, která se vztahovala k předmětnému místnímu referendu, tvoří přílohy č.
16 - 32.
3) Místní referendum, konané ve dnech 10. – 11. 10. 2014, bylo vyhlášeno Zastupitelstvem městské
části Praha 10, a to jeho usnesením č. 26/1/2014 ze dne 22. 8. 2014.
4) Místní referendum, konané ve dnech 10. – 11. 10. 2014, nebylo vyhlášeno na návrh přípravného
výboru (ad 3).
5) Místní referendum, konané ve dnech 10. – 11. 10. 2014, nebylo vyhlášeno na návrh přípravného
výboru (ad 3).
6) Celková výše nákladů spojená s provedením místního referenda, konaného ve dnech 10. – 11.
10. 2014, činila 1 426 539,70 Kč, zaokrouhleno na celé koruny tedy 1 426 540 Kč.
7) V souvislosti s místním referendem vyhlášeným Zastupitelstvem městské části Praha 10, které se
konalo v termínu 10. – 11. 10. 2014, nedošlo ke spáchání žádného přestupku proti zákonu
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místním referendu“).
8) Místní referendum, konané ve dnech 10. – 11. 10. 2014, nebylo vyhlášeno na návrh přípravného
výboru (ad 3). Z tohoto důvodu se přípravný výbor ve věci předmětného referenda soudní
ochrany nedomáhal.
9) Ve věci předmětného referenda nebyl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo
rozhodnutí v místním referendu. V průběhu konání předmětného referenda se nevyskytly žádné
rušivé jevy, které by ovlivnily výsledky hlasování.
10) Místní referendum se v uvedeném termínu konalo zároveň s komunálními volbami. Volební
místnosti a hlasovací místnosti byly odděleny. Hlasovací místnost pro každý hlasovací okrsek byla
samostatná.

11) K současnému stavu věcí, o nichž se v místním referendu, konaném ve dnech 10. – 11. 10. 2014
rozhodovalo, sděluje povinný subjekt následující informace:
K otázce č. 1 („Souhlasíte s pokračováním privatizace bytů svěřených městské části Praha 10
oprávněnými nájemci bytů?“) povinný subjekt uvádí, že jedním z bodů programového prohlášení
současné Rady městské části Praha 10 je pokračování v procesu privatizace. V současné době je
v souladu s koncepcí Ministerstva práce a sociálních věcí zpracovávána analýza bytového fondu
svěřeného do správy městské části Praha 10, nezbytného pro zajištění bydlení pro sociální účely.
Po vypracování této analýzy se budou problematikou privatizace zabývat příslušné orgány
městské části Praha 10.
K otázce č. 2 („Souhlasíte s řešením problematiky bezpečnosti dětí v základních a mateřských
školách a bezpečnosti ochrany majetku občanů ve veřejném prostoru městské části Praha 10
formou kamerového systému napojeného na pult centrální ochrany městské části Praha 10
včetně propojení na Policii České republiky a městskou policii hl. m. Prahy?“) povinný subjekt
uvádí následující. V souvislosti s danou problematikou vzala Rada městské části Praha 10 svým
usnesením č. 326 ze dne 21. 4. 2015 na vědomí informaci o zájmu ředitelů základních škol na
zavedení vnitřního a vnějšího kamerového systému na školách a uložila příslušným odborům
Úřadu městské části Praha 10 vypracovat a předložit záměr realizace zavedení vnitřního a
vnějšího kamerového systému na školách.
K otázce č. 3 („Souhlasíte, aby městská část Praha 10 i nadále z vlastního rozpočtu nad rámec
svých zákonných povinností poskytovala hl. m. Praze a TSK Praha finanční prostředky na
financování oprav a údržby veřejných komunikací ve vlastnictví Hl. m. Prahy?“) povinný subjekt
uvádí, že v rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2015 jsou na údržbu a opravy veřejných
komunikací ve vlastnictví hlavního města Prahy vyčleněny finanční prostředky tak, aby MČ Praha
10 mohla, v souladu s programovým prohlášením Rady městské části Praha 10, tyto finanční
prostředky nad rámec svých zákonných povinností na daný účel poskytovat i v letošním roce.
V květnu 2015 bude Rada městské části Praha 10 projednávat bod týkající se uzavření smlouvy o
zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích mezi městskou částí Praha
10 a TSK Praha.
K otázce č. 4 („Souhlasíte, aby městská část Praha 10 vybudovala parkovací dům na Francouzské
ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování v něm bylo dostupné všem občanům
městské části Praha 10?“) povinný subjekt uvádí, že v současné době se na tomto projektu
nepracuje.
K otázce č. 5 („Souhlasíte, aby městská část Praha 10 vybudovala parkovací dům na Vršovické
ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování v něm bylo dostupné všem občanům
městské části Praha 10 a iniciovala odpovídající změnu územního plánu hl. m. Prahy?“) povinný
subjekt uvádí, že v současné době se na tomto projektu nepracuje.
Pro úplnost zároveň sdělujeme, že dle ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, je k platnosti rozhodnutí v místním referendu třeba
účast alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Referenda,
konaného ve dnech 10. – 11. 10. 2015, se minimální počet oprávněných osob nezúčastnil. Místní
referendum tedy nebylo z důvodu nesplnění potřebného kvora platné, tudíž ani závazné pro
příslušné orgány městské části Praha 10.

Vzhledem k tomu, že se v požadovaných dokumentech vyskytovaly osobní údaje fyzických osob,
které byly ze strany povinného subjektu anonymizovány, bylo v této věci zároveň vydáno rozhodnutí
o odmítnutí části žádosti (srov. § 8a InfZ), které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.
Z důvodu obsáhlosti poskytované elektronické dokumentace, obsahující zbytek požadovaných
informací, zveřejňujeme, v souladu s § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci.

Mgr. Tomáš Kosmel
pověřený vedením odboru kontroly a komunikace

,,otisk razítka“

,,podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

