
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. ve spojení se zákonem 131/2000 Sb. 
 
 

Povinný subjekt: 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 58 
 

        V Praze dne 11. 4. 2018 
 
 
 
Vážení, 
 
jako zastupitel žádám v souladu se zákonem o  hlavním městě Praze a zákonem o svobodném 
přístupu k informacím („infozákon“) o následující informace: 
 
1) Na základě jakého rozhodnutí zahájila MČ Praha 13 projektové práce na budoucí podobě 
multifunkčního centra?  
 
2) Kolik bylo na tento projekt a na přípravu projektového záměru dosud utraceno z rozpočtu MČ 
Praha 13?  
 
3) Jaká bude přesná funkce multifunkčního centra? Z předloženého návrhu Radě hl. m. Prahy není 
zřejmé, k jakému účelu bude centrum sloužit.  
 
4) Protože se jedná o PPP projekt, existuje již nějaká finanční rozvaha, kterou můžete poskytnout?  
 
5) Jedná se již s nějakým konkrétním investorem?  
 
6) Žádám o poskytnutí studie, na kterou se v důvodové zprávě odkazujete – „Co se obyvatelům líbí 
a nelíbí na Praze 13 a coby se mělo zlepšit.“ vypracovanou v roce 2017 zmíněná v žádosti na 
Magistrát hl. města Prahy ze dne 23.5.2018 Zn:255/star/2018. 
 
 
 
 
V případě, že si nejste jistí, jestli mi mnou požadované informace předávat můžete nebo musíte, 
uvádím následující: 
 
1. Jakožto zastupitel mám právo na všechny informace, které jsou v samostatné působnosti MČ a 
které pan starosta má k dispozici. 
 
 
2. V materiálech není potřeba odstraňovat osobní údaje, jako zastupitel mám právo i na informace 
obsahující osobní údaje (viz stanovisko výše) a nebudu je poskytovat dalším osobám. 
 
 
3. Poskytnutí informací ani nelze odepřít s odkazem na § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c)  
infozákona, protože toto omezení vůči zastupiteli použít nelze, viz stanovisko níže: 
 
Zastupitel požádá o informace s odkazem na zákon o obcích a zároveň na zákon o svobodném 



přístupu k informacím V takovém případě se zákon o svobodném přístupu k informacím uplatní v 
plném rozsahu, nikoli pouze subsidiárně, protože zastupitel výslovně odkázal na zákon o svobodném 
přístupu k informacím a tudíž jeho vůlí je, aby jeho žádost byla vyřizována v režimu tohoto zákona. 
Nemohou však být aplikována ta jeho ustanovení, která by vedla k menšímu rozsahu práva na 
informace (tj. hmotněprávní ustanovení omezující zpřístupnění informace a ta hmotněprávní 
ustanovení, která jdou k tíži zastupitele). To znamená, že nelze aplikovat § 7 až 11, ani § 17 SvInf.  
 
 
 
Prosím o doručování prostřednictvím datové schránky suwzm3k.  

 
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 
 
S pozdravem      
 

 
 

 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 
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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 

 
Úřad městské části Praha 13 obdržel dne 11. července 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí informace – studie Sluneční náměstí. 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující 
formě: 

 
1) Na základě platného usnesení ZMČ UZ 223/2004. Dále též zejména proto, že je veřejně 

známo, že pod vedením náměstkyně Mgr. Petry Kolínské (náměstkyně primátorky hl. města 
Prahy za Stranu zelených), je na Slunečním náměstí umožněna výstavba 12patrové budovy, 
požádala RMČ svým usnesením UR 0140/2018 Magistrát hl. m. Prahy o vypuštění blokujících 
podmínek  stanovených  při  svěření.  To  vše  za  účelem  prověření  možnosti,  jak  zabránit 
v budoucnu výškové výstavbě, která je v příkrém rozporu se zájmy občanů naší městské části. 

 
Z tohoto důvodu starosta městské části Praha 13 požádal Magistrát hl. m. Prahy o spolupráci 
při možnosti realizace: 

 
a) městského parku s pobytovou plochou pro každodenní volnočasové aktivity obyvatel 
městské části s vysokým podílem zeleně; 

 
b) realizaci nízkopodlažního multifunkčního centra. 

 
Oba tyto záměry jsou zcela v souladu s naším Strategickým plánem, který vychází z analýzy 
současných a budoucích potřeb městské části Praha 13 a jejích obyvatel, i s ohledem na 
budoucí socioekonomický vývoj. 
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Občané městské části Praha 13 si cení životního prostředí, především množství zeleně a klidu, ale 
zároveň městské části schází přirozené socioekonomické centrum. 

 
2) Na základě řádného výběrového řízení byla zadána studie a analýza: 

 
a) Studie městského parku u Slunečního náměstí, celková cena studie činí 223.850,- Kč vč. DPH; 

 
b) „Studie a analýza využitelnosti pozemků na Slunečním náměstí“, celková cena této analýzy 
činí 1.858.560,- Kč vč. DPH. 

 
Z původní koncepce návrhu sídliště a z aktuálně zpracované analýzy vyplývá doporučení pro 
případné umístění nízkopodlažního objektu s polyfunkční náplní. Tedy například multifunkčního 
centra. 

 
Pro Vaši informaci uvádíme, že součástí projektů jsou i přípravné studie. Vynaložené finanční 
prostředky na realizaci studií budou v případě realizace projektů, dle vyhlášky, součástí hodnoty 
těchto projektů. 

 
3) Po zjištění, zdali je případná realizace multifunkčního centra reálná, bude na základě 

fundovaných podkladů, důkladné diskusi v Zastupitelstvu městské části Praha 13 a rovněž na 
základě diskuse s širokou veřejností, specifikován rozsah jeho aktivit. 

 
 

4) Vámi zmiňovaný PPP projekt je pouze jedna z možných variant, neboť základní úvaha pro 
případnou realizaci a provoz zvažovaných projektů je, že musí být využito externích 
mimorozpočtových zdrojů tak, aby nebyl zatížen rozpočet městské části. 

 
5) V žádném případě s nikým nebylo vedeno jednání, neboť není zatím logicky ani rozhodnuto, 

zda se bude některá z variant vůbec realizovat. To záleží především na vůli občanů a 
rozhodovat o tom bude samozřejmě Zastupitelstvo městské části Praha 13. 

 
6) Ve svém dopise na MHMP starosta městské části Praha 13 pro zjednodušení pojmenoval 

dlouhodobě zpracovávaný Strategický plán pojmem studie. Tento plán je řádně zpracováván a 
bude předložen ke schválení v samosprávných orgánech městské části. 

 

 
 
 

• Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 

 
 
 
 

Mgr. Eva Libigerová 
vedoucí odd. tisku a informací 
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