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Váš dopis zn.:              
Naše značka:   SZ P10-005961/2015 
Vyřizuje linka:   Mgr. Bendová/743 
V Praze dne:   21. 1. 2015 

 
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace, obdržel dne 
16.1.2015 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění: 
 
 „- kolik dětí se narodilo s trvalým pobytem ve Vaší městské části v roce 2012, 2013, 2014 

- kolik míst bylo celkem v mateřských školách provozovaných na území vaší městské části k 1. září 

2014 (místa v mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, pokud údaje k 

1.9.2014 nemáte, stačí údaje k 31.12.2013). 

- kolik dětí nebylo přijato do mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení 

provozovaných vaší městskou části v záři 2014 respektive na školní rok 2014/2015? 

- plánuje vaše městská část otevření nových mateřských škol nebo rozšíření kapacity stávajících 

mateřských škol a pokud ano - o kolik by se měla navýšit kapacita od roku 2015 až do roku 2020? 

- je ve vaší městské části v plánu výstavba bytových jednotek určených pro rodiny v následujících 3 až 

5 letech?“ 

 
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující 
formě:  
 

1) Kolik dětí se narodilo s trvalým pobytem ve Vaší městské části v roce 2012, 2013, 2014 

 
K této části žádosti Vám sdělujeme níže uvedený počet dětí narozených s trvalým pobytem na území 
městské části Praha 10: 
 
rok 2012 – počet dětí 1081 
rok 2013 – počet dětí 1048 
rok 2014 – počet dětí 1096 
 



  

 

2) Kolik míst bylo celkem v mateřských školách provozovaných na území vaší městské části k       

1. září 2014 (místa v mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, 

pokud údaje k 1.9.2014 nemáte, stačí údaje k 31.12.2013). 
 
K 1. 9. 2014 bylo v mateřských školách, provozovaných na území městské části Praha 10, celkem 
2800 míst. 
 

3) Kolik dětí nebylo přijato do mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení 

provozovaných vaší městskou části v záři 2014 respektive na školní rok 2014/2015? 

Pro školní rok 2014/2015 nebylo přijato do mateřských škol, provozovaných městskou částí Praha 
10, celkem 283 dětí. 

 

4) Plánuje vaše městská část otevření nových mateřských škol nebo rozšíření kapacity 

stávajících mateřských škol a pokud ano - o kolik by se měla navýšit kapacita od roku 2015 až 

do roku 2020? 

Ještě do konce roku 2014 se navýšila kapacita mateřských škol o 86 míst, pro rok 2015 se plánuje 
zvýšení kapacity mateřských škol o 56 míst, do roku 2020 o dalších 224 míst. 

 

5) Je ve vaší městské části v plánu výstavba bytových jednotek určených pro rodiny v 

následujících 3 až 5 letech 
 
Jediným stavebním projektem městské části Praha 10, na základě kterého dojde v uvedené době ke 
vzniku nových bytových jednotek, a který byl schválen volenými orgány městské části Praha 10, je 
rekonstrukce objektu bývalého Penzionu Malešice na Bytový dům Malešice, v rámci kterého vznikne 
125 bytových jednotek, 12 bezbariérových bytových jednotek a 58 ubytovacích jednotek. Nově 
vzniklé bytové jednotky budou prioritně využity pro potřeby startovacího a ústupového bydlení. 
 
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.  
 
 
Mgr. Tomáš Kosmel 
vedoucí odd. stížností a svobodného přístupu k informacím  
zástupce vedoucího odboru kontroly a komunikace                        ,,otisk razítka“ 
 
,,podepsáno elektronicky“ 

 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Úřední hodiny: tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 fax: +420            
IČ: 00063941 Čt         8.00 - 12.00 http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            e-mail: posta@praha10.cz 

 
 


