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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 občanskosprávní obdržel dne 25. 7. 2014
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:
„ Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
zpřístupnění následujících informací:
1) Celkový počet nově narozených dětí registrovaných na matrice Prahy 10 mezi 1. lednem 2010
a 30 červnem 2014 (počty vždy za jednotlivé kalendářní roky).
2) Počet doma narozených dětí registrovaných na matrice Prahy 10 mezi 1. lednem 2010 a 30.
červnem 2014 (počty vždy za jednotlivé kalendářní roky).
3) Bylo ÚMČ Praha 10 mezi 1 lednem 2010 a 30. červnem 2014 v případě domácích porodů
odmítnuto vydání rodného listu? Pokud ano, uveďte kdy a z jakého důvodu.
4) Popište kontrolní mechanismy, jakými se na matrice ÚMČ Praha 10 ověřuje správnost hlášení
o narození či zpráv o novorozenci od porodních asistentek, prohlášení duly o porodu (zejména
s ohledem na platnost registrace asistentky/duly a jejího oprávnění vykonávat dané úkony).
5) Uveďte průměrné náklady (v přepočtu na 1 dítě) na „vítání občánků“ na Praze 10 v roce
2013.
6) Uveďte průměrné celkové náklady (v přepočtu na 1 dítě) na vysazení a údržbu 1 stromu
zasazeného za narozené dítě v rámci příslušného programu v roce 2013.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1. Celkový počet narozených dětí v rámci správního obvodu městské části Praha 10 :
Rok 2010 – 1 168
Rok 2011 – 1064
Rok 2012 – 1212
Rok 2013 – 1 161
Rok 2014 ( do 30. 6.) - 559

2. Celkový počet narozených dětí mimo zdravotnické zařízení v rámci správního obvodu městské
části Praha 10 :
Rok 2010 – 8
Rok 2011 – 3
Rok 2012 – 6
Rok 2013 – 5
Rok 2014 (do 30. 6.) - 4.
3. Zdejším matričním úřadem byly vydány rodné listy u všech porodů dětí narozených mimo
zdravotnické zařízení v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2014.
4. Údaje uvedené v hlášení o narození dítěte obecně všechny matriční úřady kontrolují v
Informačním systému evidence obyvatel ( popř. v informačních systémech uvedených v § 81a
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů)
a zároveň z matričních dokladů, které předloží rodiče dítěte. Žadatel nese odpovědnost za
správnost dokladů, které předkládá matričnímu úřadu při plnění oznamovací povinnosti.
Úmyslné uvedení nesprávných údajů při plnění oznamovací povinnosti při narození je
přestupkem na úseku matrik, jména a příjmení podle § 42c odst. 1 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
5. Průměrné náklady (v přepočtu na 1 dítě) na „vítání občánků“ hrazené z rozpočtu MČ Praha 10
v roce 2013 činily 800 Kč.
6. Celkové náklady na vysazení jednoho stromu (tzn. za 1 dítě zainteresované do projektu) v roce
2013 činily průměrně cca 4 400 Kč. Tato částka zahrnuje cenu za pořízení dřeviny, náklady na její
výsadbu (souhrnně tedy veškeré činnosti, které s tím souvisí: vykopání jámy, dovoz stromu na
místo výsadby, umístění stromu do jámy, zásyp stromu, zakůlování stromu a prvotní zálivku) a
náklady na pořízení cedulky umístěné na každý strom.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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