Urad mestske casti Praha 10
Kancelář starosty
Váš dopis zn.: P10-098781/2018
Naše značka:
Vyřizuje linka: Bc. Martina Baťová
V Praze dne: 17. 9. 2018

Poskytnutı informace na zadost podle § 14 odst. 5 pısm. d) zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem
prıstupu k informacım, ve znenı pozdejsıch predpisu, a odkaz na zveřejněnou informaci
podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Mestska cast Praha 10, Urad mestske casti Praha 10, Kancelář starosty obdrzela
dne 9. 9. 2018 Vasi zadost podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem prıstupu k informacım, ve znenı
pozdejsıch predpisu (dale jen ,,InfZ“), o poskytnutı informacı ve znenı:
„Vážení,
v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, žádám o poskytnutí:
1. objednávek (popř. smluv) na vytvoření, tisk a distribuci brožury
s názvem „/Praha 10 před 100 lety a dnes/“ s podtitulem „/historické
fotografie a novinky ze současnosti/“,
2. kopií faktur za v bodě 1. vyjmenované služby,
3. informace, v jakém skutečném nákladu byla brožura vytištěna,
4. informaci, jaká skutečnost byla podnětem:
a. pro vznik jmenované brožury;
b. stanovení příslušného nákladu výtisků;
c. stanovení termínu vydání, tj. září 2018.
5. Proč nebyl v brožuře dán prostor dalším v zastupitelstvu MČ Prahy 10 zastoupeným stranám?
Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu níže. Děkuji za součinnost.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Odpově di jsou seřazeny dle pořadı ́ Vámi položených dotazů .
1. poskytnutí objednávek (popř. smluv) na vytvoření, tisk a distribuci brožury s názvem „/Praha
10 před 100 lety a dnes/“ s podtitulem „/historické fotografie a novinky ze současnosti/“
Dovolujeme si Vás, v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, odkázat na veřejně dostupné informace (registr smluv)
zde:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6654819
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6585599
Ohledně části, týkající se poskytnutí objednávek (popř. smluv) na distribuci brožury, bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí této části, a to z důvodu neexistence požadovaných informací
(§ 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ).
2. kopie faktur za v bodě 1. vyjmenované služby
Zasíláme v příloze č. 1. a v příloze č. 2.
3. informace, v jakém skutečném nákladu byla brožura vytištěna,
Dovolujeme si Vás, v souladu s § 6 odst. 1 InfZ, odkázat na veřejně dostupné informace
(webové stránky MČ Praha 10) zde:
http://www.praha10.cz/akce-a-projekty/ostatni-projekty/vystava-100-let-prahy-10/brozura-praha10-pred-100-lety-a-dnes
4. informaci, jaká skutečnost byla podnětem:
a. pro vznik jmenované brožury;
Brožura je součástí několika desítek připomínkových akcí, které Praha 10 v průběhu celého
kalendářního roku pořádá. Zároveň bylo účelem informovat o důležitých novinkách týkajících se
MČ Praha 10, zejména o vzpomínkových akcích k 100. výročí založení republiky, které se konají
na Praze 10 v průběhu měsíce září a října.
b. stanovení příslušného nákladu výtisků;
Vycházelo se z nákladu, ve kterém vycházelo radniční periodikum, tj. z nákladu 75 tisíc výtisků.
c. stanovení termínu vydání, tj. září 2018.
Důvodem byla snaha včas informovat co nejširší veřejnost o vzpomínkových akcích k 100. výročí
založení republiky, které se konají v průběhu měsíce září a října a o aktualitách vyžadujících
informovanost a součinnost obyvatel Prahy 10 (participativní rozpočet, Aktivní město - podpora
čtenářské gramotnosti, volba Dobrovolníka roku atd.) v období kolem začátku nového školního roku.

5. Proč nebyl v brožuře dán prostor dalším v zastupitelstvu MČ Prahy 10 zastoupeným
stranám?
Brožura “Praha 10 před 100 lety a dnes” je vydávána jako neperiodická publikace informující o dění
v městské části. Občané Prahy 10 si zaslouží a mají právo na informaci, kdo vede městskou část
a kdo nese odpovědnost za příslušná rozhodnutí. Účelem brožury nicméně nebylo dávat prostor
politickým vyjádřením, proto ani samotné články neobsahují citace zastupitelů bez ohledu
na politickou příslušnost.
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 tiskového oddělení

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 326

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

