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28. 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 majetkoprávní obdržel dne 16. 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:
„Dobrý den,
v Malešickém parku se nachází stánek s občerstvením. Již se u něj pár politiků rádo vyfotilo a má
otázka zní kolik činí měsíční pronájem, jak je zajištěna el a voda, zda-li má generátor, svoje zásoby a
nebo čerpá z rozvodů a el. přípojek desítky. Pokud ano, kolik je za to účtováno. A kdo je provozovatelem
stánku.
Očekává se v tomto roce v tomto parku i jiných parcích a prostorech MČ další podobné projekty?
Děkuji.“
Povinný subjekt konstatuje, že provedené vymezení požadovaných informací bylo příliš obecné a
nebylo zcela zřejmé, o jaký stánek s občerstvením se konkrétně jedná.
Z výše uvedeného povinný subjekt svým přípisem ze dne 20. 7. 2020, č. j. P10-073329/2020, vyzval
žadatele k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ). Žadatel upřesnil žádost dne 21. 7. 2020
ve znění: „Dobrý den, nevím o tom, že by v daném parku bylo více stánků, pokud tomu tak je, zajímá
mě i jakýkoliv další, nicméně dotaz byl směřován na stánek, co se nachází v horní části, u stříšky a
toalet“
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.
Měsíční nájemné činí 7.500 Kč bez DPH, elektřina je zajištěna vlastním nákladem uživatele formou
krátkodobého odběrného místa, uživatel nemá generátor, zásoby jsou zabezpečovány z vlastních
zdrojů uživatele. Uživatel nečerpá z rozvodů a přípojek MČ Praha 10. Provozovatelem stánku je subjekt
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Etincelle, o.s., IČO: 270 09 106, se sídlem Dělnická 235, 272 01 Kladno – Kročehlavy. Městská část
Praha 10 v tomto roce předpokládá využívání všech tržních míst umístěných na pozemcích svěřených
do její správy k obdobným účelům v souladu s tržním řádem hl m. Prahy, který je zveřejněn na portálu
MHMP.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
„podepsáno elektronicky“
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