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Zrušení novoročního ohňostroje - odpověď
Vážená pandnc 8. 8. 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 pozdějších předpisů (dále jen „IntZ“), ve které žádáte 0 poskytnutí následujících
informací:
„]) Bylo ke zrušení ohňostroje přisnmpeno na základě odborné studie?
2) Podle čeho Magistrát usuzuje. žeje ohňostroj natolik nešetrný !( životnímu prostředí. pokud
nebyla žádná studie zpracována?
3) deenístrany, popřípadě zástupce strany, která předložila návrh na konánínovoročníshow
místo ohňostroje. “

Následně jste byla vyzvána k doph1ční chybějících identifikačních údajů u Vaší žádosti. což jste
učinila dne 14. 8. 2019, čímž byly splněny veškeré zákonné požadavky pro poskytnutí
informace podle lan.

K Vaší žádosti tedy sdčluji následující:
ad. 1) Ke zrušeni ohňostroje nebylo přistoupeno na základě odborné Studie.
ad.

2) Rozhodnutí vychází z odborných vyjádření, která se každoročně kolem termínu

novoročního ohňostroje objevují například v médiích a daLších kanálech. Po zvážení možných
alternativ za tradiční ohňostroj byl k uvítání nového roku zvolen právě vidcomapping.
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ad. 3) Tisk č. R—34017 na jednání Rady hl. m. Prahy předkládal MUDr. Zdeněk HřÍb(P1ráti),

primátor hL m. Prahy. K tomuto tisku přijala Rada Usnesení č. 1699 ze dne 7. 8. 2019 k záměru
pořádání
Novoročního
videomappingu
2020
(usnesení
je
dostupné
na
httgď/zastugitelstvo. graha.cu/ina/tcdusndetail. aspx?par=243025084092087048038025 1 0209208
7048035025099092087048035025096092087048035& id=576272 ).

S pozdravem
Mgr. Ale na Wagner, Ph.D.
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