Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-134628/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 13. 12. 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
5. 12. 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,
na základě dnešního sdělení p. Procházky z odboru zeleně jsem zjistila, že v parku, který se nachází mezi
ulicemi 28. pluku, Konopišťská a Bělocerkevská se nyní buduje fitness hřiště pro seniory, a to na základě
požadavku seniorů.
Ráda bych se proto (i na základě zákona č. 106/1999 Sb.) dozvěděla:
1) který odbor Úřadu MČ Praha 10 shromažďuje požadavky občanů na budování volnočasových prvků pro
různé věkové skupiny, popř. požadavky na jinou úpravu prostoru v dané lokalitě,
2) jaká je procedura výběru a schvalování konkrétních podnětů občanů k realizaci (včetně konkrétní procedury
pro výběr vhodné plochy k realizaci),
3) jakou formu má mít takový podnět občanů, aby jej Úřad MČ Praha 10 považoval za relevantní (včetně toho,
kolik občanů musí daný podnět podepsat),
4) kde se mohu seznámit s konkrétním podnětem, který podali senioři na vybudování fitness hřiště pro jejich
věkovou skupinu, který byl následně vybrán k realizaci ve výše uvedeném parku.
Předem velmi děkuji za odpověď.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na Vámi
uvedenou e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu.
1), 2) Podněty občanů i k budování volnočasových prvků pro různé věkové skupiny, popř. požadavky na jinou
úpravu prostoru v dané lokalitě lze např. uplatnit v současně běžícím projektu „ Moje stopa“, který je
každoročně vyhlašován a odkaz na podrobný popis a procedura výběru je veřejně přístupna na

https://vote.d21.me/cs/info/VyUuA5ePH . Dále je možné realizovat projekt občana, který souvisí s veřejným
prostorem v každoročně vyhlašovaném projektu „ Zásobník projektů – město na míru“. Bližší veřejně přístupný
odkaz
na
http://vpp10.cz/aktivity-a-verejne-prostory/menime-verejne-prostory/zmente-prostor-kolemvas.aspx. Podněty k drobné úpravě stávajících již volnočasově upravených ploch je možné předávat u veřejně
přístupných ploch na Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje.
3) Došlé návrhy jsou posuzovány dle mnoha kritérií a to z pohledu možné proveditelnosti, majetkoprávních
vztahů k pozemku, umístění mimo ochranná pásma inženýrských sítí, finanční náročnosti, následné údržby a
stávající vybavenosti v blízkém okolí navrhovaného záměru. Konkrétní procedura výběru je popsána na výše
uvedených odkazech. Součástí procedury výběru projektů k realizaci je veřejné internetové hlasování občanů.
Procedura drobných úprav stávajících již volnočasově upravených ploch z podnětu občanů je víceméně totožná
s předešlým.
4) Procedura výběru plochy pro fitpark byla započata po výzvě MHMP k poskytnutí dotace ze strany Hl.m.Prahy
na konkrétní typ ( fitpark ) Městské části Praha 10. Městská část následně doporučila k realizaci několik ploch,
které předložila Sportovnímu výboru zastupitelstva m. č. Praha 10 a ten vybral plochu ve vnitrobloku
Konopišťská/ Ruská /28.pluku. Vybavení fitparku Konopišťská je koncipováno tak, aby splnilo požadavky
poskytovatele dotace a je určeno pro dospělé osoby. Cvičební stanice budou opatřeny návodem jak na nich
správně cvičit. Z Vašeho dotazu pod bodem 4) usuzujeme, že zřejmě došlo k ne zcela jasné informaci, neboť
tento fitpark je koncipován, jak je výše uvedeno pro dospělé osoby ( tedy nejen pro seniory ).
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
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