
ŽÁDOST 

 

From:   
Sent: Sunday, June 26, 2016 12:53 PM 

To: muzeum@muzeumpv.cz; dzadrapa@muzeumpv.cz 

Subject: žádost o informace 

 

S pozdravem  J  Č   
GSM: 
 

 



ROZHODNUTÍ 

 
 

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. 

nám. T. G. Masaryka は 

796 01 Prostějov 

IČ: 00091405 

tel. 582 330 991, fax 582 344 798 

e–mail: muzeumpv@muzeumpv.cz 

www.muzeumpv.cz, www.hvezdarnapv.cz 

 

Č. j.:   のぴば/はねのび      Vyřizuje:  Mgr. Daniel Zádrapa Datum: 11.7.2016 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje, se sídlem nám. T. G. Masaryka に, ばひは どな Prostějov, )Č: どどどひなねどの, jako povinný subjekt k žádosti J  Č , nar. , bytem ,  Prostějov, ze dne 26. は. にどなは, o poskytnutí informací podle zákona č. などは/なひひひ Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, posoudil obdrženou žádost a  
rozhodl, že 

 žádosti se vyhovuje v plném rozsahu. 
 Žadatel se ve svém podání ze dne には.は.にどなは domáhá zaslání informací „な/ časové zařazení, kdy probíhala rekonstrukce prostor v přízemí budovy Špalíček Úprkova なぱ, jedná se o prostory, kde byla kavárna に/ harmonogram využití prostor bývalé kavárny v budově Úprkova なぱ od な. ば. にどなの do dnešního dne“ a dále uvádí, že: „Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem, uvádí ve své výroční zprávě za rok にどなの na straně など, že hospodaření bylo ztrátové kvůli souhře řady okolností, mj. kvůli výpadku nájemného a kvůli 
nutnosti rekonstrukce prostor bývalé kavárny. Žadatel se bodem č. な/ žádosti domáhá informace, kdy rekonstrukce probíhala.“ 

K tomu povinný subjekt uvádí následující: 
1. Rekonstrukce prostor kavárny probíhala po odchodu bývalé nájemkyně, tj. 

od 1.7.2015 do konce roku 2015 v mezidobí, kdy zde nebyly umístěny dočasné výstavy a nekonaly se ani jiné akce pro veřejnost ゅworkshopy pro školy aj.ょ. Z prací šlo zejména o celkovou sanaci a odplísnění prostor, aby mohly být dále využívány v souladu s hygienickými předpisy ゅmasivně byly 

mailto:muzeum@muzeumpv.cz
http://www.muzeumpv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/


plísněmi zasaženy zejména prostory zázemí a provozu kavárnyょ, dále celkovou novou výmalbu, opravy kanalizace a vodovodních rozvodů, instalaci oddělených měřičů spotřeby vody a opravy a nátěr dveřních a okenních výplní. 
2. Pokud jde o harmonogram akcí, které se uskutečnily v prostorách kavárny od odchodu bývalé nájemkyně až doposud, šlo a následující výstavy: Katastrofy lidského těla ゅな.ひ.にどなの – 8.9.2015), Ladislav Steininger – 

Objekty (10.10.2015 – の.なに.にどなのょ, (istorické příbory a panenky 
(18.12.2015 – ぱ.ぬ.にどなはょ a Zaniklá zahrada života ゅに.は.にどなは – 7.8.2016). 

V prostorách bývalé a budoucí kavárny se také konaly v průběhu celého 
roku v souvislosti s výstavami ゅnapř. Chléb za břichem nechodíょ nebo ročními obdobími a svátky ゅVánoce, Velikonoceょ workshopy pro školy. 

 

 

O d ů v o d n ě n í 
 Dne には.は.にどなは obdrželo Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje, se sídlem nám. T. G. Masaryka に, ばひは どな Prostějov, )Č: どどどひなねどの, jako povinný subjekt, žádost J  Č , nar. , bytem  Prostějov, o poskytnutí informací podle zákona č. などは/なひひひ Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje, se sídlem nám. T. G. Masaryka に, ばひは どな Prostějov, )Č: どどどひなねどの, jako povinný subjekt, se rozhodlo žádosti vyhovět v plném rozsahu. 
 

 

P o u č e n í 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podle § ひど odst. な písm. bょ a § ぱぬ odst. な zákona č. のどど/にどどね Sb., správní řád, v platném znění, podat do なの dnů ode dne jeho doručení písemné odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, se sídlem nám. T. G. Masaryka に, ばひは どな Prostějov. Odvolání musí mít náležitosti dle zákona č. のどど/にどどね Sb., správní řád, v platném znění. 
 

Mgr. Daniel Zádrapa 

ředitel Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje 

 Obdrží: 
J  Č  nar.  bytem Prostějov 
 

 

 

 



ŽÁDOST 

From: J  Č    
Sent: Thursday, October 13, 2016 9:45 PM 

To: muzeum@muzeumpv.cz; dzadrapa@muzeumpv.cz 

Subject: žádost o informace 

 Dobrý den, dle zákona č. などは/なひひひ Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o zaslání  
1.       informací o počtu výdajů na  
a.        výstavní materiál 
b.       nábytek a vybavení kanceláří od な.な.にどなの do dnešního dne v tabulce po jednotlivých čtvrtletích. に. všech smluv, jejichž předmětem je nákup nábytku, s plněním nad のどどど Kč uzavřené po な.な.にどなの 

 V souladu s ustanovením § なね odst. に, věty druhé téhož zákona uvádím své osobní údaje: 
 J  Č  

nar.  bytem  Prostějov,  

 V Prostějově dne なぬ. října にどなは. 
 

S pozdravem  J  Č   
GSM:  

 

SDĚLENÍ 

 

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. 

nám. T. G. Masaryka は 

796 01 Prostějov 

IČ: 00091405 

tel. 582 330 991, fax 582 344 798 

e–mail: muzeumpv@muzeumpv.cz 

www.muzeumpv.cz, www.hvezdarnapv.cz 

 

mailto:muzeum@muzeumpv.cz
http://www.muzeumpv.cz/
http://www.hvezdarnapv.cz/


Č. j.:   は9ば/はねのび         Vyřizuje:  Mgr. Daniel Zádrapa  Datum: 25.10.2016 

 

J  Č  nar.  bytem Prostějov  
 

SDĚLENÍ 

 

k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. など6/な999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění 

 

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje, se sídlem nám. T. G. Masaryka に, ばひは どな Prostějov, IČ: 0009140の, zastoupené Mgr. Danielem Zádrapou, ředitelem, obdrželo dne なぬ.など.にどなは elektronicky ゅe-mailem bez zaručeného elektronického podpisuょ z adresy  žádost o poskytnutí informací podle zákona č. などは/なひひひ Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v tomto znění: 
 

„Dobrý den, 
dle zákona č. のねび/の999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám o zaslání  
1.       informací o počtu výdajů na  
a.        výstavní materiál 
b.       nábytek a vybavení kanceláří 
od の.の.はねのひ do dnešního dne v tabulce po jednotlivých čtvrtletích. 
は. všech smluv, jejichž předmětem je nákup nábytku, s plněním nad ひねねね Kč 
uzavřené po の.の.はねのひ 

V souladu s ustanovením § のぱ odst. は, věty druhé téhož zákona uvádím své osobní 
údaje: 
J  Č  

nar.  

bytem  Prostějov,  

 

V Prostějově dne のば. října はねのび. 
 

S pozdravem  

J  Č   
GSM:  

 

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje, se sídlem nám. T. G. Masaryka に, ばひは どな Prostějov, IČ: 0009140の, zastoupené Mgr. Danielem Zádrapou, ředitelem, jako povinný subjekt dle zákona č. などは/なひひひ Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,  
 

sděluje, že odpovědi k žádostem o informaci jsou následující ゅv číslování dle pořadí 
v obdržené žádostiょ: 



1. a. にどなの: な. čtvrtletí: なぬ, に. čtvrtletí: など, ぬ. čtvrtletí: なの, ね. čtvrtletí: にば; 2016: な. čtvrtletí: なぬ, に. čtvrtletí: なね, ぬ. čtvrtletí: なね b. にどなの: な. čtvrtletí: ぬ, に. čtvrtletí: ど, ぬ. čtvrtletí: ど, ね. čtvrtletí: な; 2016: 1. čtvrtletí: ぬ, に. čtvrtletí: ぬ, ぬ. čtvrtletí: ど 

 

(tabulku si z poskytnutých údajů můžete vyrobit sám, podobná povinnost nám ze zákona č. などは/なひひひ Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, nevyplýváょ. 

 

      に. Žádné písemné smlouvy na nákup nábytku nebyly uzavírány. 
 

S pozdravem 

 

Mgr. Daniel Zádrapa 

ředitel Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace Olomouckého kraje 

 

 




