Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-082501/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 1. 8. 2018

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 životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel dne
1. 8. 2018 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:
„Dobrý den,
pro potřeby získání podkladů pro vytvoření studijní práce Vás žádám v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících údajů:
1. počet stromů vysazených městskou částí za období posledních 4 let. Do počtu prosím nezapočítávat
náhradní výsadby stanovené orgánem státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.
2. počet veřejných herních ploch ve správě městské části přístupných bez omezení v členění: dětská
hřiště, sportoviště, fitness, agility hřiště. Do počtu prosím nezapočítávat herní plochy umístěné
v uzavřených areálech školských či obdobných zařízení ve správě městské části.
3. objem finančních prostředků za období posledních 4 let vyčleněných z rozpočtu městské části na
realizaci participačních projektů. Do tohoto objemu zahrňte pouze projekty navržené občany a
následně i občany vybrané.
Požadované údaje prosím zaslat v zákonné lhůtě na e-mail:

.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na Vámi
uvedenou e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu.
k bodu 1)
Za poslední čtyři roky bylo vysázeno celkem 1219 stromů.
k bodu 2)
Počet veřejných herních ploch je v tomto rozsahu:
- dětská hřiště 77

-

sportoviště 15
fitparky 19
agility hřiště 5

k bodu 3)
Finanční prostředky vynaloženy z rozpočtu MČ Praha 10 na participační projekty byly ve výši 5 000 000,- Kč /
rok, celkem za poslední čtyři roky tedy 20 000 000,- Kč.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

