Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-005460/2015
Čejková/511
28.1.2015

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 kultury a projektů, obdržel dne 15. 1.
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:

Dobrý den,
Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací:
I.

Informaci o tom kolik a jakých kulturních akcí (libovolná kulturní akce, produkce,
koncert, jiná hudební akce, divadelní představení, promítání, výstava, veřejné čtení,
performance, atp.) ve veřejném prostoru (komunikace všech typů i zeleň, ve smyslu
§34 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích) úřad evidoval, pořádal či
spolupořádal, finančně podpořil či kolik takových akcí na území obvodu proběhlo;
dále jaký byl název akce, v případě spolupořadatelství kdo byl dalším
spolupořadatelem, v jakém termínu akce proběhla, jaká byla přibližná návštěvnost –
to vše v kalendářním roce 2014 a na území vaší městské části

II.

Informaci o tom kolik takových akcí (ve smyslu předchozího bodu)úřad evidoval v letech
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 (výše); vše na území vaší městské části.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme:
Ad I. Městská část Praha 10 pořádala nebo spolupořádala v roce 2014 14 kulturních akcí konaných
ve veřejném prostoru.

Název akce

Termín konání

Forma participace MČ
Praha 10

Výstava „Příběhy našich
sousedů“

20.3.2014

pořadatel

Velikonoční trhy
Farmářské trhy - tematické
akce – zahájení trhů u NC
Eden
Jarní slavnosti Prahy 10.
Program na Kubánském
náměstí a průvod masek s
muzikou z Trmalovy vily.

19.4.2014
18.4. 2014

pořadatel
pořadatel

Přibližná
návštěvnost odhadem
Výstava trvala 2
měsíce. 7.000
občanů
2000 občanů
1500 občanů

22.3.2014

pořadatel

3000 občanů

Den Země

23.4.2014
26.4.2014

pořadatel
pořadatel

3000 občanů
1500 občanů

Veletrh sociálních služeb
s
doprovodným kulturním
programem
Výstava "Praha 10 včera
a dnes"

21.5.2014

pořadatel

4000 občanů

30.5.2014

pořadatel

Výstava trvala 3
měsíce. 10000
občanů

Koncert partnerských
škol ZŠ EDEN v rámci
projektu rainbow of
kultures - projekt
Comenius

4.6.2014

spolupořadatel se ZŠ Eden
Praha 10

1000 občanů

Partička v parku divadelní představení

6.6.2014

pořadatel

5000 občanů

Výstava „Příběhy našich
sousedů“

15.9.2014

pořadatel

Staročeské trhy a
pohádková cesta – Dny
Prahy 10

4.10.2014

pořadatel

Výstava trvala 1.
měsíc. 5000
občanů
3000 občanů

Dny Prahy 10 – velký
koncert
Den zdraví

5.10.2014

pořadatel

8000 občanů

8.10.2014

pořadatel

3000 občanů

Řezníci na Kubáni a
Čarodějnice nanečisto.
Akce s programem při
farmářských trzích.

Ad II. Počet akcí (ve smyslu předchozího bodu) evidovaných v letech:
2009 - 6 akcí
2010 – 8 akcí
2011 - 8 akcí
2012 – 10 akcí
2013 – 12 akcí
2014 – 14 akcí

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Pavla Čejková
pověřena vedením odboru kultury a projektů

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.: +420 267 093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

