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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

 

Vážený  
Mgr. Patrik Hujdus 
Pražákova 1098/11 
709 00 Ostrava-Mariánské hory 
 

do datové schránky gzdje2b 
 

 

 

 

Informace na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
 
Vážený pane magistře, 
 
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky obdržel dne 1.12.2020 Vaši žádost 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MH 16941/2020, a to 
v následujícím znění: 
 
„v prosincovém vydání Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák bylo uvedeno, že se 
v neděli 29. listopadu 2020 budou v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
rozsvěcovat tři vánoční stromy. Mělo se uskutečnit v rámci sváteční procházky 
světlonošů, kteří se kolem půl páté hodiny odpolední měli vydat procházkou z Hulvák k 
faře a na Mariánské náměstí. V souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vás proto žádám o poskytnutí následujících informací: 
1. Uskutečnila se sváteční procházka světlonošů? 
2. Kolik se sváteční procházky zúčastnilo osob z řad veřejnosti? 
3. Kolik osob z řad veřejnosti se zúčastnilo rozsvěcování vánočních stromů? 
4. Jaký byl počet světlonošů a dalších osob, které se podílely na realizaci akce v den 
konání? 
5. Jsou spojeny s realizací akce nějaké náklady (například na světlonoše samotné, 
technické a 
materiální zajištění, případně další doprovodný program)? Pokud ano, prosím o sdělení 
položkového rozpočtu akce, včetně poměru personálních nákladů ze strany zaměstnanců 
zařazených do Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kteří byli na akci 
přítomni. 

 

Č. j.: MH 17821/2020 
 

Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Bednařík 
Telefon: +420 599 459 248 
E-mail: bednarik@marianskehory.cz 
  
Datum: 16. 12. 2020 
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6. Kdo, resp. který orgán o uspořádání sváteční procházky světlonošů a rozsvícení 
vánočních stromů s doprovodným programem rozhodl? 
 
K Vašemu dotazu uvádím následující. 
 

1) Ano, sváteční procházka světlonošů se uskutečnila, a to dne 29.11.2020 od 16:30 
hod. Hlavním záměrem akce bylo slavnostní rozsvícení vánočních stromů. 

2) Přímo pochodu se neúčastnila žádná veřejnost z důvodu vládních opatření. 
3) Rozsvěcování vánočních stromů nebylo organizováno jako akce pro veřejnost. Nelze 

vyloučit, že se v okolí vyskytovali náhodní kolemjdoucí. 
4) Dva andělé světlonoši nesli každý jednu lampičku. Byl zde přítomen třetí anděl, 

který rozsvítil vánoční stromy. Dále se účastnili tři muzikanti a jedna osob jako 
technický doprovod, s povzdáli akci sledovali pořadatel Zdeněk Pavlíček a jako 
fotografka Martina Gavendová. Pro úplnost se konstatuje, že se jednalo o průvod 7 
osob, všichni dodržovali rozestupy více než 2 metry. K účasti bylo přizváno vedení 
městského obvodu. V jeden okamžik netvořilo skupinu lidí více než 8 osob.  

5) Externí náklady na celou akci byly vyčísleny na částku 11.000,- Kč za odměny 
muzikantům a figurantům v maskách andělů. Interní náklady zahrnovaly 2x3 
hodiny pracovního přesčasu uvedených dvou zaměstnanců. Položkovým rozpočtem 
ani vyčíslením „personálních nákladů“ úřad nedisponuje. 

6) Akci rozsvícení vánočních stromů organizovalo oddělení kanceláře vedení na pokyn 
vedení radnice. 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
Bc. Karel Kosmák  
tajemník 
 
po dobu nepřítomnosti zastoupen 
Ing. Vojtěchem Potockým 
vedoucím odboru místního hospodářství 

 


