
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

SEKRETARIÁT TAJEMNÍKA

 Oživení, o.s.

Muchova 13
160 00  PRAHA 6

Vaše č.j. / ze dne Naše č.j. Vyřizuje / linka / e-mail V Praze dne 
…………/27.12.2011  MCP6 121745/2011 Ivan Kváš/777/ikvas@praha6.cz 16.01.2012

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., zákon o svobodném 
přístupu k informacím - radniční periodika

Vážení,

dne  28.12.2011  jsme  obdrželi  Vaši  žádost  podanou  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  a 
evidovanou  pod  č.j.  MCP6  121745/2011,  která  se  týká  radničních  periodik.  K uvedené 
žádosti poskytujeme následující informace:

1) Informaci, zda Městská část vydává radniční periodikum, pokud ano, od kterého roku,
ANO, od r. 1994 pod názvem ŠESTKA

2) Pokud radniční periodikum Městská část vydává, pak dále níže uvedené informace: 
a) Počet obyvatel MČ cca 100 000 (?) / náklad radničního periodika  56 000 výtisků / 

procentní podíl remitendy, tj.  počet výtisků, které ve skutečnosti nejsou prodány či 
rozdány občanům – rozlišeno dle let za posledních 10 let.  0%

b) Informaci,  zda  je  radniční  periodikum  pro  občany  bezplatné,  či  zpoplatněné, 
popřípadě  cenu  radničního  periodika  –  rozlišeno  dle  let  za  posledních  10  let. 
ZDARMA

c) Průměrná výrobní cena jednoho výtisku (výroba včetně distribuce) – rozlišeno dle let 
za posledních 10 let
Městskou část stojí jeden výtisk 1,34 Kč (lhostejno zda 24 nebo 32 stran).

d) Počet výtisků ročně (frekvence vydávání radničního periodika) – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let
Od r. 2000 dosud 56 000 výtisků měsíčně, v letech 2000 až 2003 desetkrát ročně, od 
r. 2004 dosud jedenáctkrát ročně.

e) Informaci o formátu a průměrném počtu stran radničního periodika – rozlišeno dle let 
za posledních 10 let. 
Formát: Tabloid, 235x315mm,  od r. 2000 dosud standardně 24 stran, cca 4x do roka 
32 stran

f) Informaci,  zda  radniční  periodikum  obsahuje  inzerci,  pokud  ano,  procentní  podíl 
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inzerce na radničním periodiku a průměrný roční příjem z inzerce – rozlišeno dle let 
za posledních 10 let 
Obsahuje inzerci,  maximálně do 30% plochy periodika, městská část nemá příjem 
z inzerce. 

g) Informaci,  jakým  způsobem  je  organizována  výroba  a  tisk  radničního  periodika 
(městskou částí či třetí osobou, popřípadě kterou třetí osobou) – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let. 
Na  základě  smluvního vztahu  pro  M.Č.  Praha  6  vydává  a  distribuuje  od  r.  2004 
vydavatel (a šéfredaktor) Jaroslav Bachora, nám. Svobody 728/1, 160 00 Praha 6, ič: 
16884884 (od r. 2000 do počátku r. 2004 na základě smluvního vztahu vydavatelka a 
šéfredaktorka Nikolová-Ptáčková).

 S pozdravem 

Ivan Kváš, v.r.
odborně technický pracovník
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