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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 Kancelář starosty obdržel dne
22. 1. 2018 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:
„Vážení,
se zájmem sleduji činnost Komise pro zdravou Prahu 10 a MA21.
Jelikož se mi nepodařilo dohledat veškeré potřebné informace vztahující se k naplňování plánu
programu „Zdravá Praha 10 – místní agenda 21 pro rok 2017“ (viz zde:
http.//praha10.cz/akce-a-projekty/mistni-agenda-21/dokumenty, níže pouze jako „Plán“),
žádám Vás v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů o:
1. sdělení, zda MČ Praha 10, dle výše uvedeného plánu postoupila z kategorie D do kategorie
C (bod 1 Plánu), byť na webové stránce úřadu je ve složce „Měření kvality MA21“ uváděna
stále coby „Zájemce“,
2. poskytnutí návrhu Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 (bod 2 Plánu),
3. informaci, v jakých tiskovinách se objevila zmínka o PZP10-MA21 a informace o
realizovaných krocích, projektech, akcích a dalších aktivitách (mělo se jednat o min. 1x
měsíčně TZ, článek, fotodokumentaci) (bod 4 Plánu),
4. poskytnutí hodnotící zprávy o realizaci PZP10-MA21 za rok 2017 a Plánu zlepšování na rok
2018 (bod 6 Plánu),
5. v jakém termínu, s jakým programem a pro kolik účastníků uspořádala MČ Praha 10
akreditovaný seminář na téma MA21 a udržitelného rozvoje (bod 9 Plánu),

6. kdy a kde se uskutečnila plánovaná veřejná setkání v rámci rozvoje MČ Praha 10 (bod 10
Plánu.
Zároveň žádám o informaci, v jakém stádiu realizace se nachází záměr instalace veřejně
sdílené ledničky v Praze 10 zmiňovaný v zápisech z jednání komise (za měsíc leden, únor a
duben), popř. sdělení, kde již tato lednička instalovaná.
Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu:

.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu
.
ad 1.
Na základě vyhodnocení doložených důkazů plnění ukazatelů kategorie C postoupila MČ
Praha 10 do kategorie C kritérií MA21.
ad 2.
Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 Vám zasíláme přílohou.
ad 3.
Zveřejňování tiskových zpráv a článků k aktivitám, zahrnutým do PZP10 – MA21 probíhá na
webových stránkách MČ Praha 10 a v periodiku Naše Praha 10.
ad 4.
K tomuto bodu Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, a to z důvodů
neexistující informace (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s 2 odst. 4 InfZ), které Vám souběžně
zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu. Hodnotící zpráva o realizaci PZP10 – MA21,
včetně návrhu Plánu zlepšování pro rok 2018 bude teprve předložena RMČ Praha 10 na jejím
jednání dne 22. 2. 2018. Návrh Plánu zlepšování projednala Komise pro zdravou Prahu 10 a
MA21 na svém jednání dne 8. 1. 2018 a je součástí zápisu z tohoto jednání.
ad 5.
Seminář „Možnosti a prostředky k uchopení environmentální výchovy pro učitele z MČ
Prahy10“ byl uspořádán ve spolupráci s Botič, o. p. s., Středisko ekologické výchovy Toulcův
dvůr, a to dne 27. 9. 2017. Semináře se zúčastnilo 9 pedagogů.
ad 6.
Veřejná setkání se uskutečnila takto:
 dne 30. 1. 2017 - rámci realizace procesu participativního rozpočtu setkání s navrhovateli
námětů pro 2. ročník projektu Moje stopa a to v budově ÚMČ Praha 10,

 dne 16. 3.2 017 veřejné Fórum Zdravé Prahy 10 v KD Barikádníků,



k problematice Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice:
v květnu 2017 byl ve Středisku územního rozvoje představen upravený návrh na základě
došlých připomínek a podnětů (9.5., 16.5., 23.5. a 30.5.2017)

 k revitalizaci parku Solidarita:
představení architektonických studií na sousedském setkání ve Strašnickém divadle dne
3. 10. 2017
K tématu veřejně sdílené ledničky Vám sděluji, že jednání se zástupci Potravinové banky ještě
neproběhlo. Dále, jelikož by odpovědnost MČ Praha 10 za případnou újmu na zdraví či majetku
3. osob, byla značně problematickou a rizikovou, a to v souběhu se značnými administrativními
a personálními nároky, se jako nejvhodnější řešení jeví spolupráce s některou z neziskových
organizací, která by nesla za provoz takovéto ledničky odpovědnost. V tomto roce hodláme o
tomto jednat s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Praze 10.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Lada Kubištová
vedoucí oddělení rady a zastupitelstva
Kancelář starosty
v z. Kateřina Vávrová, DiS.
referent oddělení rady a zastupitelstva
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