Urad mestske casti Praha 10
Kancelář starosty
Váš dopis zn.: P10-098796/2018
Naše značka:
Vyřizuje linka: Bc. Martina Baťová
V Praze dne 17.9.2018

Poskytnutı informace na zadost podle § 14 odst. 5 pısm. d) zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem
prıstupu k informacım, ve znenı pozdejsıch predpisu
Mestska cast Praha 10, Urad mestske casti Praha 10, Kancelář starosty obdrzela
dne 2. 9. 2018 Vasi zadost podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem prıstupu k informacım, ve znenı
pozdejsıch predpisu (dale jen ,,InfZ“), o poskytnutı informacı ve znenı:
„Na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, žádám o poskytnutí následující informace:
Jaké finanční prostředky byly z rozpočtu Městské části Praha 10 vynaloženy na propagaci následujících
příspěvků na sociální síti Facebook, tj. kolik peněž stálo sponzorování každého z těchto příspěvků:
1) Transparentní losování bytů má v Praze 10 velmi dlouhou tradici. Požádali jsme pana radního
Bohumila Zoufalíka, aby shrnul působení bytové komise za toto volební období. Děkujeme za
váš zájem o náš zcela unikátní, spravedlivý a transparentní způsob přidělování bytů potřebným.
Pomohli jsme už stovkám rodin, manželům, jednotlivcům i registrovaným partnerům.
Děkujeme!
2) Praha 10 bude rekonstruovat polikliniku v Malešicích! 👨⚕ 👍
Poliklinika v Malešicích se dočká kvalitní rekonstrukce. Městské části Praha 10 se podařilo vyřešit složité
smluvní vztahy s provozovatelem, takže už nic nestojí v cestě vypsání výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací.
👉 „Od chvíle, kdy vznikla současná koalice, pracujeme na tom, aby se poliklinika v Plaňanské dočkala
rekonstrukce, kterou si bezpochyby zaslouží,“ říká první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek.
👉 Cílem dvouletého snažení bylo připravit rekonstrukci tak, aby se z polikliniky stalo moderní
zdravotnické zařízení, a zároveň tak, aby práce co nejméně omezily komfort lékařů i pacientů.
👉 Městská část proto řeší rekonstrukci tak, aby poliklinika nikdy nebyla uzavřena celá. Dispozice
objektu dovoluje jeho rozdělení na dva samostatně fungující celky, jejichž velikost umožňuje městské
části nabídnout lékařům dostatek vhodných prostor v sousedním Bytovém domě Malešice. Lékaři z
rekonstruované části se na přechodnou dobu přesunou do Bytového domu Malešice. Nedojde tak k
omezení zdravotní péče a dopad na pacienty bude minimální.
👉 „Nápady některých zastupitelů na prodej Polikliniky nebo jejího ponechání v současném stavu bez
větších oprav považujeme za nesmyslné. Tento přístup by znamenal ohrožení dostupnosti zdravotní

péče včetně lékařské pohotovosti na území Prahy 10. Stejně tak je nesmyslný návrh budovu zbořit a
postavit novou. Nemáme žádnou budovu, kam by se všichni lékaři po dobu výstavby mohli přesunout.
To by zcela jistě znamenalo, že lékaři by se do nové budovy už nevrátili, protože by si mezitím v různých
místech našli nové ordinace. Koncentrace zdravotních služeb v jednom objektu je pro nás důležitá.“
vysvětluje Tomáš Pek.
👉 „Pokud všechno půjde dobře, skutečně by se do konce roku 2018 mělo s rekonstrukcí začít. Věřím,
že to je skvělá zpráva pro všechny lékaře i pacienty,“ uzavírá Pek.
3) SCHVÁLENO! Na náš návrh schválil Magistrát hl. m. Prahy vznik velké Drážní promenády! 🛤
Místo bývalého kolejiště koridoru Praha-Benešov bude unikátní promenáda pro pěší, cyklisty i
bruslaře. “Promenáda propojí Prahu 10 s Prahou 2, 4, 10 a 15, umožní dostat se na kole či pěšky
ke stadionu Ďolíček, Eden, na Gutovku, k jednotlivým parkůn. Atmosféru dodá i zachování
historických návěstidel a drážních cedulí. Touto vizí se zabýváme od roku 2012 a jsem rád, že
dostává reálné obrysy,” říká Vladimír Novák, starosta Prahy 10. Více informací zde:
http://vpp10.cz/projekty/pripravovane/drazni-promenada
4) VELKÝ DEN PRO PRAHU 10! 💝 Praha pojmenovala mostek přes Botič po ukrajinském
bojovníkovi za svobodu a park ve Vršovicích po známém malíři!

👉 Rada hlavního města Prahy dnes schválila návrhy na pojmenování malého parčíku ve Vršovicích a

nového mostku spojujícího dva vršovické břehy Botiče. Mostek ponese jméno po Vasylu Omeljanoviči
Makuchovi, který se na podzim roku 1968 upálil na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do
Československa a následné okupaci naší země. Malý vršovický park, jenž dodnes pojmenován nebyl,
ponese jméno po malíři Pavlu Brázdovi, který loni zemřel.
👉 “Mostek, který je denně využíván velkým množstvím místních obyvatel, doposud neměl jméno. Velmi
jsem stál o to, aby pojmenován byl a aby název souvisel s touto lokalitou,“ říká radní pro dopravu
Martin Hejl.
👉 Mostek, který se pro veřejnost otevřel v prosinci 2017, spojuje ulici Přípotoční s ulicí Ukrajinskou –
proto nakonec ponese jméno právě ukrajinského bojovníka za svobodu.
👉 Nové jméno nese také malý park mezi vršovickými ulicemi Volyňská, Dukelská a Jakutská. “Brázdův
park je pojmenování, které bude připomínat mimořádně zajímavého umělce, malíře a sochaře. Byl
příbuzným bratrů Čapkových a měl velmi silný životní příběh,” vysvětluje Radní Ivana Cabrnochová
(Strana zelených Praha 10). Brázda byl nucen během komunistického režimu tvořit v izolaci a bez
možnosti vystavovat, přitom je považován za jednoho z nejoriginálnějších tvůrců v evropském kontextu.
Brázda pracoval do svého důchodu jako topič v kotelně. V posledních letech tvorby využíval počítač, se
kterým se naučil pracovat po svých 80. narozeninách. Zemřel loni 17. prosince ve věku 91 let.
👉 Praha schválila pojmenování parku už několik měsíců po úmrtí umělce Brázdy. “Radním hlavního
města patří naše velké poděkování, jsme rádi, že se u nás v Praze 10 daří
pojmenovávat významná místa po osobnostech. V roce 2014 došlo na můj návrh k pojmenování 10
míst, z nichž například Park Františka Suchého a Park Jiřího Karena čeká v příštím roce rekonstrukce,”
dodává radní Ivana Cabrnochová.
Informace žádám poskytnout prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Odpově di jsou seřazeny dle pořadı ́ Vámi položených dotazů .
Městská část Praha 10 vynaložila následující finanční prostředky formou tzv. sponzorovaných
příspěvku na sociální síti Facebook:

1. Losování bytů: 800 Kč
2. Rekonstrukce polikliniky v Malešicích: 900 Kč
3. Drážní promenáda: 1000 Kč
4. Mostek přes Botič: 500 Kč
Uvedené příspěvky byly inzerována v měsíci srpnu, kdy bylo dohromady propagováno 12 FB příspěvků
v celkovém finančním objemu 9 870 Kč (pojmenování parku, třídění odpadu, historická fotografie
Kodaňské ulice, dopravní hřiště, slunečníky na Gutovce, historické foto Vily K. Čapka, prohlídka Vily K.
Čapka, výstava k výročí roku 1968).
Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že městská část tímto způsobem informuje obyvatele
o zásadních novinkách a zprávách týkající se Prahy 10. Průběh losování bytů, informace o rekonstrukci
Polikliniky Malešice, zahájení stavby Drážní promenády a dokončení Makuchovy lávky považujeme
za informace, které si zaslouží pozornost. Tímto způsobem transparentně informujeme o důležitých
rozhodnutí MČ. Algoritmus sociální sítě Facebook bohužel znevýhodňuje ty příspěvky, které nejsou
alespoň minimální finanční částkou podpořené. MČ Praha 10 vzhledem k absenci tištěných novin tímto
způsobem efektivně informuje a zároveň šetří finanční prostředky, které by byly nutné k tisku,
distribuci a dalšími náklady spojenými s tištěným periodikem.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Bc. Martina Baťová
vedoucí tiskového oddělení

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 326

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

