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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 majetkoprávní obdržel dne 29.9.2014
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 :
Žádám o zpřístupnění informací:
1. Kdo je pořadatelem farmářských trhů na Kubáni v EDENU a v Uhříněvsi?
2. Jaký typ smlouvy farmářské trhy mají a na jak dlouhé období je tato smlouva uzavřena?
Žádám o poskytnutí úplného obsahu smlouvy včetně všech případných příloh.
3. Jaký nájem farmářské trhy měsíčně městské části platí a podle čeho je výše nájmu určována?
Je subjekt povinen platit tzv. zábor veřejného prostranství? Pokud ano, jakou cenu za m²
městská část účtuje?
4. Platí smlouva dopředu na všechny dohodnuté termíny nebo je možné některé z nich
pořadatelům předem vypovědět (například pokud chce městská část sama tento pozemek
využít pro svoji akci)? Pokud je výpověď z termínu možná, kolik dní dopředu je nutné
pořadatele trhů informovat?

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: doporučeně poštou na Vámi uvedenou korespondenční adresu.
Ad 1) Pořadatelem farmářských trhů na Kubánském náměstí je společnost PRAHA 10 – Majetková
a.s. Před nákupním centrem EDEN m.č. Praha 10 farmářské trhy nepořádá. Problematika
farmářských trhů v Uhříněvsi nenáleží do působnosti městské části Praha 10 (dotčeným
povinným subjektem zde bude městská část Praha 22 – Uhříněves), která se na dané činnosti
ani žádným způsobem nepodílí; z tohoto důvodu byla podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ tato část
žádosti o poskytnutí informací odložena. Sdělení o odložení části žádosti Vám bylo zasláno na
Vámi uvedenou adresu.

Ad 2) Farmářské trhy m.č. Praha 10 se řídí Smlouvou o zajištění provozování Farmářských tržišť na
území Praha 10 a o poskytování služeb uzavřenou se společností PRAHA 10 – Majetková a.s.
dne 15.3.2012 (viz. příloha č. 1) a je uzavřena na dobu neurčitou.

Ad 3) PRAHA 10 – Majetková a.s. neplatí městské části Praha 10 nájemné za pronájem pozemku,
na kterém se farmářské trhy konají, neboť pozemek není v majetku městské části Praha 10
ani jí není svěřen hl.m. Prahou. PRAHA 10 – Majetková a.s. hradí m.č. Praha 10 nájemné za
prodejní stánky ve výši 35.000 Kč ročně, kontejner na uskladnění ve výši 10 000 Kč ročně a
spotřebovanou elektrickou energii. Případný zisk z pořádání farmářských trhů je příjmem
společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., která je plně vlastněná m.č. Praha 10. Protože
pořadatelem farmářských trhů je společnost plně vlastněná m.č. Praha 10 a tuto činnost
vykonává pro m.č. Praha 10, nevztahuje se na ni povinnost hradit poplatky za zábor veřejného
prostranství.
Ad 4) Termíny konání farmářských trhů jsou pevně stanoveny dopředu, konají se pravidelně každé
úterý, čtvrtek a v sobotu a nemění se, neboť logickým předpokladem úspěšnosti takového
trhu je neměnnost času a místa konání. Z tohoto důvodu m.č. Praha 10 nenarušuje pravidelný
rytmus konání farmářských trhů tím, že by upřednostnila konání jiné akce před farmářských
trhem. Jiné akce se případně konají mimo termíny farmářských trhů nebo je vhodně doplňují,
ale neomezují. Smlouva neupravuje možnost vypovězení konkrétního termínu trhu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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