Úřad městské části Praha 10
odbor kontroly a komunikace
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-077343/2020
Vyřizuje linka: JUDr. Rožková/371
V Praze dne: 3. 8. 2020

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 kontroly a komunikace obdržel dne
22. 7. 2020 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:
„Paní Chmelová,
Takže jak můžete vidět v příloze, další plivnutí do tváře občanům. vaši experti na stavebním úřadu pět
let řeší věc, která by se dala vyřešit za 14 dní, kdyby to bylo v soukromé sféře a já nemám možnost se
dozvědět, jak jsou za takovou práci plnou chyb placení.
Docela mě dnes dostal váš email Vlasty, kde uvádíte, že Rosvěcujete úřad?
To snad nemyslíte vážně, takže vy za peníze daňových poplatníků budete vymýšlet nějaké blbosti, jak
byste přesvěčili občany, že úředníci státní správy a samosprávy jsou výborní a že dřou jako koně?
Kolik bude toto Rosvěcování stát z rozpočtu městské části?
Žádám vás podle zákona 106/1999 o vyčíslení nákladů, jaké hodláte vynaložit na toto vaše
Rozsvěcování. Takže místo abyste na úřadě začali pracovat, tak se budete věnovat popisování toho,
jak makáte. To je další výsměch občanům.
Těším se, jak vám to spočítají ve volbách.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme ve formě textu
tohoto přípisu elektronicky do Vaší datové schránky:
Na vaši otázku „To snad nemyslíte vážně, takže vy za peníze daňových poplatníků budete vymýšlet
nějaké blbosti, jak byste přesvěčili občany, že úředníci státní správy a samosprávy jsou výborní a že
dřou jako koně?“ sdělujeme, že touto aktivitou není sledováno to, co popisujete, ale snahou vedení
ÚMČ Praha 10 je ukázat, jak úřad reálně funguje, co dělají jeho zaměstnanci a jaké jsou důvody pro
práci na něm. Jednou z jejích součástí bude i samotný nábor zaměstnanců.
Na vaši otázku „Kolik bude toto Rosvěcování stát z rozpočtu městské části?“ sdělujeme, že na tvorbu
kampaně „Rozsvěcujeme úřad“ neplánuje MČ Praha 10 vynaložit žádné náklady za externí služby.
Kampaň totiž zahrnuje a bude zahrnovat zejména tvorbu příspěvků na sociální sítě, článků do
měsíčníku městské části, videí či podcastů, které jsou a budou zajišťovány interně.

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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