Úřad městské části Praha 10
Odbor hospodářské správy

Naše značka:
V Praze dne:

P10-089105/2020
31. 8. 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 hospodářské správy, obdržel dne 17. 8.
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:
„Vážení,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v
platném znění Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1) Kdo rozhodl a schválil vyvěšení běloruské vlajky, kterou používalo Bělorusko v letech 1918-1919 na
radnici Prahy 10? Žádám jmenný seznam.
2) Kolik peněz stálo pořízení této vlajky včetně její instalace? Žádám o detailní rozpis jednotlivých
částek, včetně poskytnutí kopie faktury za pořízení vlajky.
3) Kdy, kde a kým byla tato vlajka zakoupena nebo vyrobena?
4) Z jakého důvodu bylo rozhodnuto vyvěsit bývalou vlajku Běloruska na radnici Prahy 10?
5) Byla kdykoliv v tomto stávajícím volebním období starostky vyvěšena na radnici Prahy 10 jakákoliv
jiná vlajka (kromě vlajky České republiky a evropské unie), ať již mezinárodně uznávaná či nikoliv?
Pokud ano, jaké vlajky to byly a kdy byly vyvěšeny? Žádám o přehledný seznam.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou tohoto přípisu včetně přílohy, (faktura za
výrobu vlajky č. FV20124 ze dne 19. 8. 2020), kdy konkrétní informace je v dalším textu vždy uvedena
pod jednotlivou otázkou Vaší žádosti:
1) Kdo rozhodl a schválil vyvěšení běloruské vlajky, kterou používalo Bělorusko v letech 1918-1919
na radnici Prahy 10? Žádám jmenný seznam.
Renata Chmelová, starostka
Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta
2) Kolik peněz stálo pořízení této vlajky včetně její instalace? Žádám o detailní rozpis jednotlivých
částek, včetně poskytnutí kopie faktury za pořízení vlajky.

Cena výroby činila 2100 Kč bez DPH, cena s DPH, uvedená ve faktuře za výrobu vlajky ze dne 19. 8.
2020, č. FV20124, činila částku 2.541,- Kč včetně DPH.
Instalaci provedli zaměstnanci Úřadu MČ Praha 10 v pravidelné pracovní době v rámci jejich pracovních
úkolů na základě pracovních smluv bez jakýchkoliv dalších mzdových nákladů.
3) Kdy, kde a kým byla tato vlajka zakoupena nebo vyrobena?
Vlajku vyrobilo grafické reklamní studio Jakub Matějašek - McG, se sídlem Kavkazská 1364, 101 00
Praha 10 - Vršovice dne 15. srpna 2020.
4) Z jakého důvodu bylo rozhodnuto vyvěsit bývalou vlajku Běloruska na radnici Prahy 10?
Vlajku se vedení MČ Praha 10 rozhodlo vyvěsit z důvodu vyjádření veřejné podpory občanské
společnosti a obětem represí v Bělorusku v uplynulých dnech.
5) Byla kdykoliv v tomto stávajícím volebním období starostky vyvěšena na radnici Prahy 10 jakákoliv
jiná vlajka (kromě vlajky České republiky a evropské unie), ať již mezinárodně uznávaná či nikoliv?
Pokud ano, jaké vlajky to byly a kdy byly vyvěšeny? Žádám o přehledný seznam.
vlajka bývalého autonomního státu Tibet
- 10. března 2019 Den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
- 10. března 2020 Den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
mezinárodní vlajka romské komunity
- 2. srpna 2020na Památný den romského holokaustu
černá / smuteční vlajka
- 12. října 2019 státní smutek - Den pohřbu zpěváka Karla Gotta
- 3. února 2020 státní smutek - Uctění památky zesnulého předsedy Senátu Parlamentu ČR
Jaroslava Kubery
- 26. května 2020 Černý den pro obce a kraje – tichý protest proti záměru Vlády ČR financovat
tzv. kompenzační bonusu z prostředků určených pro rozpočty samospráv,
iniciativa Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro
obnovu venkova ČR
Souběžně s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany
osobních údajů fyzických osob (§ 8a odst. 1 InfZ ve spojení s čl. 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů), jejichž podpis je uveden v požadované faktuře za vyrobení vlajky.
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 Urbánek
vedoucí odboru hospodářské správy

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Příloha: kopie faktury za výrobu vlajky Běloruska č. FV20124 ze dne 19. 8. 2020
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093111
fax: +420 272739587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

