Úřad městské části Praha 10
odbor kultury a projektů

Vážený pan

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka: Andrea Tothová/589
V Praze dne:
28. 11. 2019
Poskytnutí informace na žádost podle 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 3. 11. 2019
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,
Žádám vás tímto o poskytnutí informací v rámci zákona 106/1999 o volném přístupu k informacím:
- Kolik se pořádalo na Praze 10 akcí pro občany v letech 2019, 2018
- Kolik tyto akce stály z rozpočtu města
- Kolik se jich zúčastnilo zhruba lidí
Pokud budete mít problém s tím, že vám nebude některý z dotazů jasný, tak mi napište.
Očekávám vaše vyjádření v zákonné lhůtě.“
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti byla třeba konzultace s ostatními odbory
Úřadu městské části Praha 10, zejména s odborem školství, odborem sociálním, oddělením
Kanceláře starostky a oddělením strategického rozvoje a participace, prodloužil povinný subjekt lhůtu
podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 28. 11. 2019.
Dne 18. 11. 2019 povinný subjekt obdržel Vaši reakci na prodloužení lhůty ve znění:
„Zdravím,
Vám najednou nevadí, že jsem v žádosti neuvedl datum narození? A že jsem neuvedl trvalé bydliště?
A kolik mi naúčtujete peněz za mimořádně rozsáhlé vyhledávání těchto informací napříč různými
odbory, kdy se tomu bude muset věnovat spoustu státních úředníků a úředníků samosprávy.“
Povinný subjekt sděluje, že zmiňované údaje plynou z datové zprávy žadatele. Povinný subjekt tak ani
v minulosti žadatele nevyzýval k doplnění údajů. K připomínce ohledně mimořádně rozsáhlého
vyhledávání povinný subjekt odkazuje na ustanovení § 17 odst. 1 InfZ, kdy „povinné subjekty jsou v
souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout
náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací“. Vzhledem
k tomu, že při vyřizování žádosti vyhledávání požadovaných informací nenaplnilo znaky mimořádně
rozsáhlého vyhledávání, nebyla žadateli úhrada nákladů účtována.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme ve formě tohoto
přípisu v tabulkové podobě do Vaší datové schránky.
Ad 1. Kolik se pořádalo na Praze 10 akcí pro občany v letech 2019, 2018
ROK 2018

ROK 2019
266

219

Ad 2. Kolik tyto akce stály z rozpočtu města
ROK 2018

ROK 2019
21 906 000

9 949 000

Ad 3. Kolik se jich zúčastnilo zhruba lidí
ROK 2018

ROK 2019
cca 190 265*
cca 134 786*
*/ Jedná se o přibližný počet návštěvníků akcí, jelikož u akcí konaných ve veřejném prostoru nelze
zcela přesně vyčíslit počet návštěvníků.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Procházka
vedoucí odboru kultury a projektů
v. z. Mgr. Zdeňka Janků
„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
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