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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený panednc 10. 4. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pomčjších předpisů (dále jen „lnÍZ“), ve věci „foremkomunikaceradnice s občany ()
:áležilo_5'le('h. které se dějí \' obvodě" (dále jen _,žádost“).
V žádosti se konkrétně dotazujctc na následující:
„ (...) 1. Je vaším městem nebo městskými částmi sprcwována nástěnka s in/brnwcemi 0 dění
ve městě. která neplnífžmkci úřední desky?
2. Komunikuje vaše města nebo městské části na socv'íálnísíti? Pokud ano na jakých ?
3. Rozesílá vaše města nebo městské části občanům a zájemcům emailový newsletter?
4. Rozesílá vašeměsto nebo městské části in/brmační SMS? Pokud ano, kolik stq/íprovoz?
5. Je ve městě pro vozován místní rozhlas ? Pokud ano, jak častoje rozhlas používán a kolik stojí
jeho provoz?
6. Vvdává magistrát nebo městské ČáSÍÍ tištěný zpravodaj nebojiné podobné periodikmn?
6.1. Pokudana ajejeho \ýroba chjišt'ována externě, prosím o zaslání platné smlouvy nebo
objednávky na výrobu.
6.2. Pokudje :pmvoa'q/ doručován obyvatelům domů, a distribuce probíhá externě. žádám
0 :asláníplatné smlouvy nebo objednávky na distribuci.
7. Kolik zaměstnanců magíst/útu a radnic městských částí má na starosti popsanou agendu?
(...)“
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K Vaší žádosti Vám sdělují následující:
Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, se hlavní město Praha člení na jednotlivé
městské části, které jsou samostatnými organizačním jednotkami. Magistrát hlavního města

Prahy (dále jen „Magistrát“) ve vztahu k městským částem eviduje pouze ty informace, které
mu dle příslušných právních předpisů náleží O službách a činnostech jednotlivých městských
částí tedy nemá Magistrát souhrnné informace, a z toho důvodu Vám poskytujeme informace

pouze za Magistrát. Pro získání informací a městských částech je třeba oslovit přímo
jednotlivé městské části.

Ad 1) Magistrát nástěnku s informacemi o akcích nevede, informace o vybraných akcích se
uveřejňují na webových stránkách:httQJ/www.grahaeu/inQ/cz/co delat v praze/índexhtml
Ad 2) Ano, Magistrát aktivně komunikuje na sociálních sítích Facebook (název profilu:
Praha.eu), Twitter (©PrahaEU), společně s organizací Prague City Tourism na Instagramu

(cityofprague) a personální odbor Magistrátu na Linkedlnu (Magistrát hl. m. Praha).
Ad 3) Magistrát občanům nerozesílá newsletter.
Ad 4) Magistrát občanům nerozesůá hromadné informační SMS.
Ad 5) Magistrát neprovozuje místní rozhlas.
Ad 6) Magistrát žádný pravidelný tištěný zpravodaj nebo jiné periodikum nevydává.

Ad 7) Odbor komunikace a marketingu, který zajišťuje informování veřejnosti o činnostech
hlavního města Prahy, má celkem 23 zaměstnanců. Na propagaci aktivit hlavního města Prahy
se však vrámci své působnosti podílí i velké množství dalších zaměstnanců Magistrátu.

Stanovit konečné číslo nelze.

S pozdravem
Mgr. Ale na Wagne r, Ph.D.

ředitelka odboru komunikace a marketingu
podepsáno elektronicky
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