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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, Kancelář starosty – referát sekretariátu starosty
obdržel dne 7.8.2017 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,
v minulém roce proběhla mezi zastupiteli MČ Praha 10 anketa o jejich postoji k vyvěšení tibetské
vlajky.
Tato vlajka se vyvěšuje 10. března jako symbolické připomenutí protičínského povstání v roce 1959,
při kterém zahynulo nejméně 80.000 Tibeťanů.
Výsledky této ankety byly uveřejněny například zde:
http://www.nasepraha10.cz/zpravy-13/praha-10-vyvesila-tibetskou-vlajku, nebo
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/z-cinske-Slavie-uvidi-vlajku-Tibetu-Vyvesili-ji-i-Praha10-425185)
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vás žádám o výsledky této ankety v roce 2017 a to po jednotlivých stranách, nejlépe však
jmenovitě po jednotlivých zastupitelích.
Současně Vás žádám o výsledky obdobné ankety, která, jak předpokládám, nepochybně proběhla
v souvislosti s vyvěšením romské vlajky, které se na budově radnice MČ Praha 10 uskutečnilo
počátkem srpna tohoto roku (například zde:
http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/articleid/1632/vyveseniromske-vlajky-na-budove-218m%c4%8D-praha-10.aspx)
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám požadované informace poskytujeme elektronicky
prostřednictvím Vaší emailové adresy.

Na Vámi položený dotaz ve věci výsledku hlasování v anketě Tibetská vlajka Vám sděluji výsledky
hlasování po jednotlivých stranách:
•

PRO vyvěšení

-

•

PROTI vyvěšení

- ANO2011 – 1 hlas,
- KSČM – 1 hlas,
- ODS – 3 hlasy.

•

ZDRŽELI SE

- KSČM – 1 hlas,
- nezařazení zastupitelé – 1 hlas.

•

NEHLASOVALI

- ANO2011 – 6 hlasů,
- ČSSD – 5 hlasů,
- NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 – HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU – 1 hlas,
- TOP09 – 2 hlas.

nezařazení zastupitelé - 2 hlasy,
NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 – HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU – 1 hlas,
TOP09 – 6 hlasů,
STRANA ZELENÝCH – 2 hlasy,
KOALICE VLASTA – 8 hlasů.

Na Vámi položený dotaz ve věci výsledku hlasování v souvislosti s vyvěšením romské vlajky Vám
sdělujeme, že vyvěšení romské vlajky bylo schváleno na Poradě vedení a to z důvodu krátkého
časového horizontu na stanovení rozhodnutí. Žádná Vámi zmiňovaná anketa tedy neproběhla.
Povinný subjekt závěrem konstatuje, že poskytuje veškeré informace, které jsou mu známy.
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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