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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 16. 7. 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:
„Vážení,
dne 28. 6. 2018 jste mi v odpovědi (č.j. P10 – 071001/2018) na můj dotaz dle zák. 106/1999 Sb.,
týkajícího se zahájení „nového“ antigraffiti programu připravovaného MČ Praha 10, odpověděli
(citace): „Termín zhotovení je 45 dní od podpisu smlouvy. Den podpisu smlouvy byl 1. 6. 2018, tedy
termín končí dne 15. 7.; vzhledem k tomu, že jde o neděli, konec lhůty připadá na nejbližší následující
pracovní den, tj. 16. 7. 2018“.
Na můj další dotaz, resp. žádost o poskytnutí veškeré k dokumentace k „novému“ antigraffiti programu,
jste mj. odpověděli (citace): „Vámi uváděná další dokumentace vznikne teprve v budoucnu (v rámci výše
uvedené lhůty pro zhotovení)“.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí:
veškeré dokumentace vztahující se k „novému“ „Antigraffiti programu Prahy 10“ zejména pak:
pravidel programu (na základě kterých byly připravovány marketingové a propagační služby, viz naše
předchozí korespondence);
podkladů, na základě kterých byl vybrán nový realizátor antigraffiti programu;
smlouvy s tímto novým realizátorem, vč. příloh;
vzoru smlouvy/smluv s majiteli (graffiti postižených) nemovitostí, kteří do programu potencionálně
vstoupí.

informace, jak bude výskyt graffiti, tj. potřebnost jejich odstranění, v rámci „nového“ antigraffiti
programu zjišťován, když ve své odpovědi uvádíte, že (citace): „Součástí plnění smlouvy s dodavatelem
(tj. předchozího antigraffiti programu) byl i pravidelný monitoring výskytů graffiti na nemovitostech
ošetřených již antigraffiti nátěrem a provoz „www“ aplikace, která byla dostupná na webových
stránkách Městské části Prahy 10. Vylepšený program již monitoring zahrnovat nebude“.
Odpověď prosím zaslat pouze na emailovou adresu. Děkuji za součinnost.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky ve formě textu tohoto přípisu a přílohy na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Veškerá dokumentace k novému Antigraffiti programu Prahy 10, kterou povinný subjekt disponuje,
je Vám zasílána jako příloha č. 1 k tomuto přípisu. Ohledně vzorů smluv s majiteli nemovitostí, kteří do
programu potenciálně vstoupí, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části, a to z důvodu
neexistující informace (§ 2 odst. 4 InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ), neboť tyto vzory smluv ještě
nebyly dotvořeny.
K požadavku na informaci, jak bude výskyt graffiti, tj. potřebnost jejich odstranění, v rámci „nového“
antigraffiti programu zjišťován, povinný subjekt sděluje, že tato činnost bude součástí popisu
pracovních činností jednoho ze zaměstnanců povinného subjektu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Příloha: Dokumentace vztahující se k Antigraffiti programu
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