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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, obdržel dne 15. 2. 2018 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:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Úřad městské části,
(dále jen „povinný nebo MČ“) o sdělení následující informací týkající se provozu a případném dohledu
nad farmářskými, tematickými, vánočními apod. trhy ve vaší městské části za roky 2015, 2016 a 2017.
1)

jaké trhy (na tržišti, v tržnici, na tržním místě) a jak často (kolikrát do roka) se pořádají na
území vaší MČ?

2)

kdo je jejich pořadatelem (organizátorem)?

4)

vybírá MČ od pořadatelů nájemné? Jaká je ve smlouvě vymezená nájemní plocha? Uveďte u
jednotlivých pořadatelů cenu za kalendářní rok včetně uvedení, zda je cena včetně anebo bez
DPH.

5)

Vybírá městská část od pořadatelů poplatek za zábor veřejného prostranství? Uveďte u
jednotlivých pořadatelů cenu za m2 a také zda je cena včetně anebo bez DPH.

6)

Poskytla MČ subvence či dotace pořadateli, a pokud ano, uveďte kdy a v jaké výši a to včetně
nefinančních plnění (např. bezplatný pronájem stánků apod.)?

7)

Pokud MČ pořádala farmářské trhy ve vlastní režii, žádáme o předložení výsledku hospodaření
rozpadem na jednotlivé položky.

8)

Žádáme o předložení kopií smluv mezi MČ a pořadatelem.“

V průběhu vyřizování žádosti byla zjištěna nutnost prodloužit lhůtu pro vyřízení žádosti, a to z důvodu
uvedeného v § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. Povinný subjekt dne 21. 2. 2018 odeslal toto vyrozumění.
Následně na základě Vaší stížnosti ze dne 7. 3. 2018 bylo zjištěno, že chybou vyřizující osoby došlo
k zadání chybné e-mailové adresy (překlep) a vyrozumění tak nebylo ve lhůtě pro vyřízení žádosti o
informace doručeno. Za tuto skutečnost se Vám omlouváme.
Vzhledem k těmto skutečnostem povinný subjekt vyhodnotil stížnost jako důvodnou a vyřizuje tuto,
v souladu s § 16a odst. 5 InfZ, formou autoremedury poskytnutím požadovaných informací.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě tohoto přípisu a přílohy k němu.
1. Na území MČ Praha 10 jsou trhy realizovány na dvou místech. Jedním místem je plocha na
Kubánském náměstí, druhou lokalitou je plocha před OC Eden. Jedná se o farmářské a sezónní
trhy a jednorázové akce typu velikonoční, vánoční apod. Trhy na Kubánském náměstí jsou v
provozu od 1. 4. do 26. 12. v rozsahu 3x týdně (út, čt, so). V případě plochy před OC Eden jsou
akce nepravidelné.
2. V případě trhů na Kubánském náměstí je pořadatelem PRAHA 10 – Majetková a.s a u OC Eden
je pořadatelem přímo Tesco Stores ČR a.s.
4. V případě tržiště na Kubánském náměstí je smluvní pronájem stánků ve výši 35 tis. Kč/rok
s DPH + smluvní užívání kontejneru ve výši 10 tis. Kč/rok + úhrada záloh za odebranou
el. energii ve výši 18 tis. Kč/Q s DPH. Za trhy u OC Eden nemá MČ Praha 10 žádný příjem, neboť
nejsou z její strany provozovány.
5. Ve sledovaném období MČ Praha 10 za pořádání trhů nevybrala žádný poplatek za zábor
veřejného prostranství. V případě Kubánského náměstí se jedná o pořadatele, který je
dceřinou společností MČ Praha 10. V případě plochy u OC Eden byl pořadatelem přímo vlastník
plochy, to jest Tesco Stores ČR a.s.
6. Subvence ani dotace není pořadatelem v případě trhů na Kubánském náměstí poskytována.
Trhy před OC Eden provozuje vlastník pozemku.
7. MČ Praha 10 není přímo provozovatelem farmářských trhů na Kubánském náměstí. Zajišťování
provozu je v gesci společnosti PRAHA 10 – Majetková a.s. Pro informaci zasíláme odkaz na
výroční zprávy hospodaření této společnosti. https://www.majetkova.cz/inpage/praha-10majetkova-a-s-462.
8. viz příloha

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
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