Úřad městské části Praha 10
odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-030220/2020
Vyřizuje linka: Ing. arch. Jan Vašek/216
V Praze dne: 11. 3. 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 kultury a projektů obdržel dne 21. 2. 2020
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informace, obsahově navazující na Vaši předchozí žádost o
informaci ze dne 28. 1. 2020, ve znění:
„Dobrý den,
děkuji, leč musím požádat o další doplnění…
Členství v této prestižní organizaci přináší městské části šanci využívat služeb a odbornou pomoc
předních specialistů vdané oblasti. Mnozí ze členů sdružení mají za sebou dlouholetou vědeckou
činnost a někteří působí rovněž na akademické půdě. Spolupráce s NPU je samozřejmě vedena
také, ovšem její potenciál je jiného druhu a nemůže být natolik operativní. Pracovníci NPU např.
netvoří pro městskou část evidenční práce v rozsahu, který si sama vyžá dá.
Čím je dána prestiž? Stránky mají teď logo Prahy 10, jinak působí značně archaicky… A
operativnost byla již nějak vyzkoušena, či víme, že je, že se tím oháníte? A již došlo k žádosti o
evidenční práce, nebo se bavíme stále v teoretické rovině? V případě zmíněné operativnosti, do
jaké doby je vyžadována reakce? Je to bráno tak, že jde o součást poplatků, či v případě
konzultací a operativy jde o zvláštní zpoplatnění? Pokud ano, jaké?“
Tato Vaše žádost se vztahovala k Vaší žádosti ze dne 28. 1. 2020, kdy Vám byly dne 12. 2. 2020
informace poskytnuty a dne 21. 2. 2020 na Váš doplňující dotaz tyto informace doplněny. Vzhledem
k tomu, že Vaše další žádost o doplnění již výrazně vybočuje z rámci Vaší původní žádosti o
informace, povinný subjekt k ní přistoupil jako k nové žádosti ve smyslu InfZ.
Dne 26. 2. 2020 Vás povinný subjekt vyzval k doplnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ
uvedením údaje o místě Vašeho trvalého pobytu, jelikož ve věci nebylo možno, v okamžiku obdržení
žádosti, vyloučit odmítnutí/částečné odmítnutí žádosti ve vztahu k dotazům směřujícím do budoucna
a k informacím, které mohou mít povahu informace neexistující. Žádost jste téhož dne doplnil. Lhůta
pro vyřízení Vaší žádosti tak končí dne 12. 3. 2020.
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 1. Čím je dána prestiž? Stránky mají teď logo Prahy 10, jinak působí značně archaicky…

Prestiž Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. je dána mimo jiné i tím, že jde o sdružení jediné
svého druhu na našem území. Jak bylo uvedeno v odpovědi na Vaši předchozí žádost o informace ze
dne 28. 1. 2020, kterou sám citujete ve Vaší aktuální žádosti o informaci (viz výše), členství v této
organizaci přináší městské části šanci využívat služeb a odbornou pomoc předních specialistů v dané
oblasti. Ve věci vzhledu webových stránek Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. Vám
doporučujeme obrátit se přímo na toto sdružení, neboť Úřad městské části Praha 10 nemá vliv na
jejich obsah.
Ad 2. A operativnost byla již nějak vyzkoušena, či víme, že je, že se tím oháníte?
Ano, operativnost byla již vyzkoušena při předchozí spolupráci. Oslovení odborníci jsou navíc
k dispozici kdykoliv, jak bylo rovněž uvedeno v předchozí odpovědi na Vaši žádost o informaci ze dne
28. 1. 2020.
Ad 3. A již došlo k žádosti o evidenční práce, nebo se bavíme stále v teoretické rovině?
Ano, evidenční práce byly zahájeny a probíhají.
Ad 4. V případě zmíněné operativnosti, do jaké doby je vyžadována reakce?
Rychlost reakce je dána vzájemnou dohodou v závislosti na daném případu.
Ad 5. Je to bráno tak, že jde o součást poplatků, či v případě konzultací a operativy jde o zvláštní
zpoplatnění? Pokud ano, jaké?
Žádné částky nad výši členského příspěvku nejsou poskytovány.
Nad rámec Vašeho dotazu bychom Vás rádi upozornili na možnost zúčastnit se každoroční
odborné konference konané Sdružením pro stavebněhistorický průzkum, z.s., popř. se blíže
seznámit se sborníkem, který sdružení vydává. K bližšímu seznámení se s touto problematikou
Vám Též doporučujeme literaturu k danému tématu stavebně historického průzkumu, dějin
staveb a stavění vůbec, na jejíž tvorbě se někteří členové sdružení podíleli či podílejí a kterou
v knihkupectvích naleznete.
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 Procházka
vedoucí odboru kultury a projektů
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