Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka

Naše značka:
V Praze dne:

P10-023788/2020
27. 2. 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 (dále jen „MČ“), obdržel dne 20. 2. 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:
„Vážený úřade!
Dne 20.2.2020 byl na oficiálním FB profilu Prahy 10 uveřejněn článek s nadpisem
BRÁNÍME SE PROTI FAKE NEWS a to s následujícím komentářem (okopírován
z FB) :
Městská část Praha 10 podala žalobu na společnost Strategic Consulting s.r.o. vydávající bezplatný
čtrnáctideník Naše Praha 10. Brání se proti krajně zavádějícím a vyloženě lživým informacím, které se
často objevují v článcích tohoto periodika, a neprávem poškozují dobrou pověst městské části.
Více info 👉 https://praha10.cz/…/mc-praha-10-se-brani-protifakenews-p…
Pokud sami zaznamenáte v jakémkoliv médiu zprávu o Praze 10, o jejíž pravdivosti máte pochybnosti,
obraťte se na nás prostřednictvím mailové adresy uvadimenapravoumiru@praha10.cz.
A proto dle 106/1999sb. vás vyzývám o sdělení následujících informací:
1. Předložením konkrétní žaloby i s přílohami.
2. Byla tato žaloba projednána s opozicí a byla řádně odsouhlasena na zasedání
zastupitelstva, nebo byla odhasována jen radou a kdo tedy jak konkrétně hlasoval,
nebo byla podána příkazem jediné osoby potažmo senátorky/starostky pí.
Chmelové?
3. Z čeho je tato činnost hrazena?
4. Jaké jsou předpokládané náklady?
5. Jaká advokátní kancelář zastupuje Prahu 10 a kolik jí bylo již zaplaceno.
6. Předložení konkrétní smlouvy o právním zastoupení.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto k Vaší výše uvedené žádosti poskytujeme následující
informace:

1. Žaloba je zasílána v příloze tohoto dopisu. Spolu s žalobou zasíláme i její jednotlivé přílohy.
S odkazem na § 6 odst. 1 InfZ nezasíláme jednotlivá vydání čtrnáctideníku Naše Praha 10, která
byla přílohou žaloby. Tato vydání je možné nalézt v archivu na webových stránkách tohoto
čtrnáctideníku zde http://www.nasepraha10.cz/archiv-cisel-7/archiv-tisteneho-vydani-16.
2. Podání žaloby bylo v souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
projednáno a schváleno výlučně Radou městské části Praha 10 usnesením č. 101 ze dne 6. 2.
2020. Usnesení a materiál k usnesení jsou dostupné na internetových stránkách MČ:
https://praha10.cz/volene-organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-azastupitelstva/agenttype/view/usneseni/49881/rada-4-101.
Žádáte také informaci „kdo tedy jak konkrétně hlasoval“. K tomu sdělujeme, že v zápisech
z jednání Rady městské části Praha 10 se v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, neuvádí, jakým způsobem který člen rady hlasoval. S ohledem na to, že jde o
neexistující informaci, jsme nuceni Vaši žádost v této části odmítnout, o čemž Vám bude
v souladu s InfZ doručeno příslušné rozhodnutí.
3. Příprava žaloby je hrazena – stejně jako každý jiný personální náklad na zaměstnance MČ –
z rozpočtu MČ.
4. Povinnost poskytovat informace se dle § 2 odst. 4 InfZ netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Kvalifikovaným odhadem nákladů nyní MČ
nedisponuje, ani nemůže disponovat. Z tohoto důvodu jsme nuceni Vaši žádost v této části
odmítnout, o čemž Vám bude v souladu s InfZ doručeno příslušné rozhodnutí.
5. V této věci MČ žádná advokátní kancelář nezastupuje. Kromě personálních nákladů na
zaměstnance MČ tedy dosud v souvislosti s žalobou nebyly vynaloženy žádné náklady.
6. Konkrétní smlouvu s advokátní kanceláří není možné předložit, jelikož žádná smlouva nebyla
v souvislosti s podáním žaloby uzavřena. V této části jsme tedy nuceni Vaši žádost odmítnout,
o čemž Vám bude v souladu s InfZ doručeno příslušné rozhodnutí.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

JUDr. Jana Hatalová, MBA
pověřená výkonem činností tajemníka
,,podepsáno elektronicky“

,,otisk úředního razítka“

Přílohy:
1. Žaloba o uveřejnění odpovědi proti společnosti Strategic Consulting, s. r. o., IČO 257 92 920
2. Žádost o uveřejnění odpovědi ze dne 11. 12. 2019 s přílohou
3. Doručenka
4. Žádost o uveřejnění odpovědi ze dne 18. 12. 2019 s přílohou
5. Doručenka

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žádost o uveřejnění odpovědi ze dne 8. 1. 2020 s přílohou
Doručenka
Zápis z veřejného setkání k tématu Zóny placeného stání v Praze 10
Tisková zpráva „Na Praze 10 vzniká desetiletá strategie, podílí se na ní i Česká zemědělská
univerzita“ ze dne 6. 11. 2019
Pozvánka na Otevřené hodiny radních
Tisková zpráva „MČ Praha 10 má rozpočet na rok 2020. Šetří na běžných výdajích, do investic
půjde třetina prostředků“ ze dne 17. 12. 2019
Tisková zpráva „MČ Praha 10 zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2020“ ze dne 15. 11. 2019
Tisková zpráva „Praha 10 chce zapojit občany do hodnocení veřejných zakázek a výběrových
řízení“ ze dne 5. 11. 2019
Informace na ttps://www.ceskydomov.cz/region/praha o nákladu NP 10

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

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093681
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

