Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace

Váš dopis zn.:
Naše značka: SZ P10-114031/2018
Vyřizuje linka: JUDr. Rožková/371
V Praze dne: 2. 11. 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 kontroly a komunikace obdržel dne
25. 10. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“), o poskytnutí informací v následujícím znění:
„1. Na kolika přechodech pro chodce je v blízkosti základní školy Gutova, sídlící na adrese Praha 10,
Gutova 1987/39, PSČ: 100 00, zajišťována bezpečnost příslušníky městské policie se zaměřením na
bezpečnou cestu žáků do této základní školy?
2. Pokud je na některém z přechodů pro chodce v blízkosti základní školy Gutova zajišťována
bezpečnost dětí při cestě do školy, o jaký přechod pro chodce jde, jakým způsobem je zajišťována
bezpečnost a jak často (v jakých časových intervalech)?“
Informace zašlete prosím v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí této žádosti. Žadatel trvá
na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že již byly zveřejněny. Je-li to
možné, žádá žadatel o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě na e-mail.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou tohoto přípisu:
Na přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti základní školy Gutova, Praha 10 dohled strážníky
není realizován. Nejbližším přechodem v blízkosti základní školy Gutova kde je dohled prováděn, je
přechod pro chodce v lokalitě ul. V Olšinách x Solidarity.
Nad rámec výše uvedených informací Vám sdělujeme, že v současné době strážníci z Obvodního
ředitelství MP Praha 10 provádějí ve dnech školního roku každodenní dohled nad přechody pro
chodce především v blízkosti základních škol, které o tento dohled požádaly, dále bylo následně na
místě provedeno místní šetření a tyto přechody byly vyhodnoceny jako rizikové. Dohled je prováděn
každý školní den v době od 7:20-8:05 hod. Dozorované přechody pro chodce jsou ještě zredukovány
z důvodu personálních možností na tzv. s prioritním zabezpečením zvýšeného dohledu strážníky OŘ
MP Prahy 10 (v současné době 4 přechody), a neprioritní (dohled strážníků OŘ MP Praha 10 je
zajišťován dle aktuálního stavu strážníků, v současné době 6 přechodů). Prioritní přechody jsou
zajišťovány každodenně (pondělí-pátek). Neprioritní přechody se poté obsazují tehdy, když je to

v reálných personálních možnostech konkrétního dne, rozumí se po odečtení všech dalších
prioritních zájmů (např. zjištění tísňové linky 156, bezpečnostních opatření, mimořádné události
apod.), které se každý den mohou lišit. Obvodní ředitelství Prahy 10 se v maximální míře se snaží,
aby strážníci dohlíželi nad všemi přechody pro chodce a to jak prioritní, tak i neprioritní, ale
vzhledem k současným personálním možnostem to vždy není možné.
.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Podáváme Vám tyto informace a jsme s pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
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