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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 kontroly a komunikace obdržel dne
8. 10. 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:
„Dobry den, pan mistostarosta Benes, za Piraty je zaroven ve vyboru Magistratu v majetkove casti, tedy
ma mit prehled o majetku, se kterym operuje Magistrat, hlavne v otazkach Prahy 10 l.
Me dotazy zni:
Jak je mozne, ze o planu na vybudovani centra pro bezdomovce v Malesickem zamecku, resp.jedne z
budov neinformoval vedeni MC P10
Co je tedy jeho praci na Magistratu?
Proc se o tomto dozvidame z medii a ne od mestske casti?
Jake kroky ma MC P10 v planu?
Kdy bude o tomto stavu Praha 10 informovat obcany?
Jednal nedko z Magistratu o tomzo reseni? Konec koncu desitky se to primo dotyka...
Jake se zvazuji kroky?
Co zajisteni bezpecnosti? Ma Mestska policie v kapacitach moznosti pokryt tato centra? Dekuji“.
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení žádosti byla třeba konzultace s ostatními odbory Úřadu městské části
Praha 10, které mají závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, zejména s tiskovým oddělením
a sekretariátem kanceláře starostky, tj. úseky do jejichž působnosti spadá okruh požadovaných
informací, prodloužil povinný subjekt lhůtu podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 2. 11. 2020.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Váš e-mail formou textu tohoto přípisu.
„Jak je mozne, ze o planu na vybudovani centra pro bezdomovce v Malesickem zamecku, resp.jedne
z budov neinformoval vedeni MC P10“
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s
§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého bydliště.
„Co je tedy jeho praci na Magistratu?“
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s
§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého bydliště.

„Proc se o tomto dozvidame z medii a ne od mestske casti?“
Dle vyjádření oddělení tiskového kanceláře starostky MČ Praha 10 uvádíme následující: MČ Praha 10
se o záměru Magistrátu hl. m. Prahy dozvěděla až z přijatého usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2187 ze dne
5. 10. 2020, potažmo z médií, která informovala o záměru Magistrátu hl. m. Prahy. Magistrát hl. m.
Prahy o tomto svém záměru MČ Praha 10 neinformoval, tudíž MČ Praha 10 nemohla o tomto záměru
informovat své občany.
„Jake kroky ma MC P10 v planu?“
Dle vyjádření kanceláře starostky MČ Praha 10 uvádíme následující: MČ Praha 10 má aktuálně v plánu
projednat toto téma na jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 a v Komisi bezpečnostní
RMČ Praha 10.
„Kdy bude o tomto stavu Praha 10 informovat obcany?“
Dle vyjádření oddělení tiskového kanceláře starostky MČ Praha 10 uvádíme následující: MČ Praha 10
bude své občany informovat po jednání s Mgr. Milenou Johnovou, radní hl. m. Prahy, kde budou
sděleny podrobnosti zamýšleného projektu.
„Jednal nedko z Magistratu o tomzo reseni? Konec koncu desitky se to primo dotyka...“
Dle vyjádření kanceláře starostky MČ Praha 10 uvádíme následující: Magistrát hl. m. Prahy o tomto
svém záměru MČ Praha 10 předem neinformoval. V pátek 23. 10. 2020 proběhlo jednání se zástupci
Centra sociálních služeb Praha a Armády spásy, kteří zástupce MČ Praha 10 seznámili s aktuálním
stavem záměru. Ředitel CSSP, Mgr. Šimáček, byl následně informován o trvajícím požadavku MČ Praha
10, aby bylo co nejdříve v této věci započato jednání s místními občany Malešic.
„Jake se zvazuji kroky?“
Dle vyjádření kanceláře starostky MČ Praha 10 uvádíme následující: MČ Praha 10 má aktuálně v plánu
projednat toto téma na jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 a v Komisi
bezpečnostní RMČ Praha 10 - vizte odpověď na otázku „Jake kroky ma MC P10 v planu?“. MČ Praha
10 také požaduje po Magistrátu hl. m. Prahy představení projektu místním občanům Malešic s cílem
sladit zmíněný záměr se snahou o rozvoj potenciálu Malešického náměstí stát se tamějším lokálním
centrem - vizte odpověď na otázku „Jednal nedko z Magistratu o tomzo reseni?“.
„Co zajisteni bezpecnosti? Ma Mestska policie v kapacitach moznosti pokryt tato centra?“
K této části žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s
§ 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého bydliště.
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 Kosmel
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