Úřad městské části Praha 10
Kancelář starosty
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-047659/2017
Vyřizuje linka: Bc. Novák Vít
V Praze dne 15. 5. 2017

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, Kancelář starosty – oddělení tiskové
obdrželo dne 2.5.2017 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,
na základě zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o
následující informace a podklady:
1.
smlouvu mezi MČ Praha 10 a společností Nova Art, Všedobrovice, Ringhofferova 975,
PSČ 25168, IČO: 27443370
2. úplné výstupy společnosti Nova Art za měsíc duben - tj. denní Monitoring sociálních sítí.
3. kritéria výběru zpráv zahrnutých do monitoringu (soubor klíčových slov, včetně všech
úprav a změn souboru klíčových slov)
4. distribuční list výstupů dodavatele
5. způsob využití získaných podkladů. (konkretizovaný na jednotlivých výstupech
monitoringu)
6. jakékoliv další aktuálně platné smlouvy, uzavřené mezi MČ Praha 10 a libovolným
subjektem, jejichž předmětem je monitoring ostatních médií (např.
tisku). V tomto bodě nepožaduji dodání konkrétních výstupů.
a to za období od 1.4.2017 do data doručení této žádosti.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na technickém nosiči dat (CD), zasílaném na adresu Vašeho
trvalého pobytu.
Odpovědi jsou seřazeny dle pořadí Vámi položených dotazů.

1. V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v
následující formě: elektronicky v příloze e-mailu.
2. V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v
následující formě: elektronicky v příloze e-mailu.
3. Seznam klíčových slov: „Praha 10“ + manuální výběr témat, kde kritériem je souvislost
s veřejným děním v rámci Městské části Praha 10. Dále jsou monitorovány
facebookové profily zastupitelů MČ Praha 10.
4. Monitoring je v současné době zasílán na e-mailovou adresu monitoring@praha10.cz.
5. V měsíci dubnu bylo příslušným zaměstnancům na základě výstupů monitoringu
sociálních sítí předáno 32 podnětů k řešení (veřejný pořádek, dotazy…). Konkrétní
seznam těchto podnětů, případně jejich řešení vyplývá z přehledů, jež je součástí příloh
této odpovědi. Podněty jsou následně zpracovávány interně na základní osobních
konzultací.
6. V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v
následující formě: elektronicky v příloze e-mailu.
Ve své žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky na Váš e-mail. V této
souvislosti Vám sdělujeme, že požadované informace nelze vzhledem k jejich obsáhlosti (24
MB) zaslat Vámi požadovaným způsobem, jedna z těchto příloh má přitom sama o sobě
velikost cca 22 MB a při zachování standardní kvality ji nelze rozdělit do několika samostatných
menších souborů. Povinný subjekt se od Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že by pro něj
takovýto úkon představoval nepřiměřenou zátěž (§ 5 odst. 3 věta druhá). Vámi požadovaná
forma informací (elektronická) byla poskytnutím na datovém nosiči zachována.
Zároveň Vás informujeme o skutečnosti, že ve věci bylo z důvodu neposkytnutí osobního údaje
fyzické osoby (v souladu s ustanovením § 8a InfZ) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti,
které Vám souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Bc. Martina Baťová
vedoucí oddělení tiskového

