Úřad městské části Praha 10
odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-070506/2020
Vyřizuje linka: MSc., M. Svatošová/699
V Praze dne: 13.7.2020

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 kultury a projektů, obdržel dne 26. 06. 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:
„Dobrý den,
přišlo mi odůvodnění, se kterým nesouhlasím. Žádám informaci o tom, jaké náklady budou s Festivalem
M3 spojené, tedy kolik finančních prostředků na toto vynakládá MČ P10, jaké prostory, zda-li
bezplatně, či za úplatu. Nezajímá mě, kolik organizátor vyplácí jendotlivým umělcům, ale zajímá mě,
kolik to MČ, tedy i nás občany bude stát....“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu:
Ad.) „jaké náklady budou s Festivalem M3 spojené, tedy kolik finančních prostředků na toto
vynakládá MČ P10“
V dotačním řízení MČ Praha 10, tematická oblast Kulturní akce, byla realizována podpora žádosti
„Festival m3/doprovodný program pro Prahu 10“ v částce 120 000 Kč. Festival m3/doprovodný
program pro Prahu 10 je součástí 4. ročníku Festivalu m3/Umění v prostoru 2020, který je orientován
na lokalitu Sídliště Vlasta v Praze – Vršovicích a jeho širšího okolí. Širší okolí je koncepčně řešeno jedním
z vítězných projektů soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“. Výsledky této soutěže
byly schváleny 9. června 2020 Radou městské části Praha 10., kdy byl schválen projekt „Kultura a
Agrikultura – Výsadba jedlých dřevin“, osázení prostor mezi jednotlivými bloky SVJ, Sídliště Vlasta.
Tento soutěžní projekt úzce souvisí s Festivalem m3/Umění v prostoru, neboť výsadba jedlých dřevin
je vnímána jako komunitní akce, jedlé dřeviny plní komunitní funkci samy o sobě. Podporující dotace
v této soutěži činila částku 47 400 Kč.
Celkové dotace, související s doprovodným programem pro Prahu 10 činí 167 400 Kč.
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Ad.)„jaké prostory, zda-li bezplatně, či za úplatu“
Pro účely uskutečnění doprovodného programu Festivalu m3/Umění v prostoru 2020 pro Prahu 10 je
poskytován prostor „Středisko územního rozvoje“, nacházející se v přízemí budovy "B" Úřadu městské
části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu "A" do budovy ÚMČ Praha 10). Prostory jsou
poskytovány bezplatně za účelem provádění workshopů a doprovodných debat k tématice veřejného
prostoru.
DáJe je poskytován mediální prostor – výlep reklamy na KD Eden, což je řešeno smluvně
s organizátorem festivalu formou pronájmu reklamní plochy za úplatu (plocha 30 m2, 200,-/m2 po
dobu 4 měsíců). Předepsaný nájem činí v celkové částce 6 000 Kč.
Zároveň je též poskytován prostor pro umístění expozic standartním způsobem na základě udělené
Záštity (viz níže). Instalace děl jsou smluvně ošetřeny zápůjčkou bez poplatků a úhrad.
Závěrem Vám v souladu s § 3 odst. 6 InfZ jako doprovodnou informaci, která blíže vysvětluje
skutečnosti související s požadovanou informací, sdělujeme níže uvedené skutečnosti
k doprovodnému programu Festivalu m3/umění v prostoru:
Předmětný program si klade za cíl inkluzivní zapojení obyvatel Prahy 10. Bezplatně bylo zapůjčeno
pořadatelské vybavení (stan s logem MČ Praha 10, 2x roll-up s logem MČ Praha 10, stoleček 1ks,
židličky 2ks), dále pak mezideponie pro uskladnění šatstva.
Festivalu m3/Umění v prostoru, akci pořádané ve dnech 1. 6. - 1. 10. 2020 na veřejných místech Prahy,
byla udělena záštita místostarosty MČ Praha 10 MgA. Davidem Kašparem dne 4. března 2020, dále byla
převzata záštita Doc. Ing. Arch. Petrem Hlaváčkem, náměstkem hlavního města Prahy, v Praze dne 31.
března 2020 a také byla převzata záštita záštita MUDr. Zdeňkem Hřibem, primátorem hl. m. Praha,
v Praze dne 17. března 2020.
Nad rámec výše uvedeného sděluje povinný subjekt následující. Předmětné podání ze dne 26. 6. 2020
bylo z Vaší strany označeno v předmětu e-mailu jako,,Odvolání se proti rozhodnutí neposkytnout
informace - P-10-062350/5050 vyřizuje Msc. Svastošová“. K tomuto povinný subjekt uvádí, že při
obdržení jakéhokoliv podání je nejdříve nezbytné posoudit, o jaký typ podání se jedná, a to dle právní
zásady, podle níž se každé právní jednání, tedy i podání, posuzuje dle svého obsahu (§ 555 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Po bližším posouzení předmětného podání dospěl povinný subjekt
k závěru, že se v daném případě nejedná o odvolání se proti vydanému rozhodnutí, ale o novou žádost
ve smyslu InfZ.
Ve věci způsobu podání odvolání odkazuje povinný subjektu na komentované znění k InfZ, kde se
uvádí: “Odvolání musí být v souladu s § 37 odst. 4 SpŘ učiněno písemně, ústně do protokolu nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (za rovnocenný se považuje
úkon učiněný vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky – srov. § 18 odst. 2 EIÚkon).
Podání učiněné jiným způsobem, tedy např. elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, tj.
,,prostým“ e-mailem (§ 37 odst. 4 SpŘ) musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno (např. zasláním
originálu odvolání poštou), jinak se k němu nepřihlíží (v takovém případě by povinný subjekt
odvolání vůbec nepředkládal nadřízenému orgánu)“ (viz FUREK, Adam; ROTHANZL, Lukáš; JIROVEC,
Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 1256
s. ISBN 978-80-7400-273-1. s. 839). Vámi zaslané podání nebylo opatřeno el. podpisem a tato vada
nebyla ve výše zmíněné lhůtě odstraněna.
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V předmětném podání současně uvádíte, že: ,,….přišlo mi odůvodnění, se kterým nesouhlasím“. Tato
skutečnost nemá vliv na posouzení, zda se v daném případě jedná či nejedná o podání jako takové, i
přesto povinný subjekt odkazuje na § 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,SŘ“), kde je stanoveno, že: ,,Odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné“. Povinný subjekt zde upozorňuje, že na odvolací řízení, stejně tak jako pro rozhodnutí
o odmítnutí žádosti se použije SŘ (viz § 20 odst. 4 písm. b) InfZ).
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti tak má povinný subjekt postaveno na jisto, že se v daném
případě nejednalo a nejedná o odvolání ve smyslu SŘ, které by mělo být předáno k posouzení
nadřízenému orgánu.
Povinný subjekt dále poznamenává, že v textu samotného podání požadujete poskytnutí dalších
informací, a to v návaznosti na Vaši dříve podanou žádost ze dne 5. 6. 2020, č. j.: P10-057545/2020.
Obsahově se Vaše podání týká taktéž problematiky Festivalu M3, avšak nyní jsou z Vaší strany
pokládány zcela nové dotazy. Jelikož jde o přímou reakci na předchozí žádost o InfZ, má povinný subjekt
postaveno na jisto, že i v tomto novém případě požadujete podřadit své podání pod režim InfZ. Povinný
subjekt tak Vaše nové podání ze dne 26. 6. 2020 vyhodnotil jako novou žádost o informace dle
InfZ. Povinný subjekt současně uvádí, že tento způsob vyhodnocení podání je pro žadatele procesně i
věcně, tj. když je požadováno poskytnutí nových informací, nejpříznivější.
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 P r o ch á z k a
vedoucí odboru kultury a projektů

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

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

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

