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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor kultury a projektů Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 3.3.2014 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací, týkajících se jmenného seznamu všech
členů komise k vile Karla Čapka, jejich odbornosti a na základě jakých kritérií byli do komise
vybráni, výčtu setkání komise a intervaly, v jakých se bude komise scházet a také všechny
zápisy z jednání této komise.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě:
1) Seznam členů odborné pracovní skupiny pro zpracování a zachování odkazu Karla Čapka
pro budoucí generace:
1. PhDr. Magda Junková, vedoucí oddělení muzeí a galerií MK ČR
2. Mgr. Ilja Kocian, zástupce oddělení ochrany kulturních památek MK ČR
3. Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP
4. PhDr. Tomáš Pavlíček, PhD., vedoucí literárního archívu PNP
5. Pavla Čejková, pověřena vedením odboru kultury a projektů
6. Jana Tlamichová, vedoucí oddělení přípravy a realizace akcí OKP
7. Ing.Arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje OŽD
8. Šárka Doležalová, vedoucí referátu technické přípravy OMP/OSD
9.
zástupce občanů m.č. Praha 10
10. statutární zástupce provozovatele vily Karla Čapka (ke dni poskytnutí informace není tato
osoba doposud známa)
Členové odborné pracovní skupiny byli navrženi ZMČ ke schválení dle své odbornosti,
plynoucí z jejich pracovního zařazení.

První neformální společné setkání odborné pracovní skupiny, ze kterého se nepořizoval
zápis, se uskutečnilo dne 12.3. 2014 v Čapkově vile. Odborná pracovní skupina se bude
intenzivně pracovat na zpracování a zachování odkazu Karla Čapka pro budoucí generace,
zejména podrobného přehledu historického inventáře vily Karla Čapka, formy jejího
budoucího využití a následné odborné spolupráce při provozu vily Karla Čapka a bude se
scházet dle potřeby. O výstupech bude veřejnost informována na webu MČ Praha 10,
Facebooku MČ Praha 10 a v novinách Praha 10.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Pavla Čejková
pověřena vedením odboru kultury a projektů
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