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Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o inřormace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k

informacím.

Vážená paní, vážený pane,

místostarosta a radní Prahy 9 T. Portlík předložil na video jednání k situaci o

budoucnosti SK Prosek svolané MHMP dne 8.10.2020 architektonickou studii řešení

sportovišť SK Prosek.

V této souvislosti bychom rádi znali odpovědi na následující otázky:

— Který orgán MČ pověřil místostarostu Portlíka přípravou dotyčného navrhovaného

řešení (bezúplatný převod pozemků, výstavba sportovišť z rozpočtu MČ a HMMP)?

Byla to Rada MČ, Zastupitelstvo MČ? Nebo se jedná o vlastní iniciativu pana

místostarosty?

— Jaké jsou finanční náklady na navržené řešení pro MČ? Existuje rozpočet?

Prosíme o zaslání.

- Jakou Formou má MČ Praha 9 zajištěno financování projektu? Jedná se o

vlastní zdroje, úvěr, P2P, půjčku od MHMP?

— S jakými orgány města (odbory, komisí kultury a sportu, ZMČ a dalšími) byl

tento záměr projednán a kdy? Pokud nebyl, proč?

- Kdo konkrétně zadal přípravu architektonické studie na řešení území SK Prosek?

Prosíme o zaslání kopie objednávky/smlouvy MČ.

— Proč byla oslovena konkrétně architektonická kancelář, bylo to na základě

dřívějších projektů realizovaných s MČ (případně jakých konkrétně) nebo bylo

uskutečněno poptávkové či výběrové řízení?

- Jaké byly náklady na pořízení této architektonické studie? Žádáme o zaslání

všech obdržených Faktur/účetních dokladů vystavené v této véci na vrub MČ.

S přátelským pozdravem,

zástupce petičního výboru

iiíiiiiii liiiiiiite elektronicki na e-mail:

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona

o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do

vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19



odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této

žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 166/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách

www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním

vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem

umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a

případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci

žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa,

kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na

stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách

www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž

zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení

ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních

údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti

o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění

poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

17/10/2020

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny

na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a

autorských právech si přečtěte:

https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědi v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,

požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojeni s našimi

stránkami — ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.


