Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Vážená paní

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-023547/2019
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 6. 3. 2019
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
20. 2. 2019 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 žádám o zpřístupnění následujících
informací:
1. Prosím o informaci, zda Městská část Praha 10 vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje
možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.
2. Prosím o informaci, zda Městská část Praha 10 má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost
sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat.
3. Prosím o informaci:
a. kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje Městská část Praha 10, případně
jí zřízené organizace;
b. kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje Městská část Praha
10, případně jí zřízené organizace;
c. kolik stromů vlastní a spravuje Městská část Praha 10, případně jí zřízené organizace.
V bodě 3 prosím o přesný počet, pokud je taková informace k dispozici, případně hrubý odhad provedený tzv.
„od stolu“.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do datové
schránky formou textu tohoto přípisu.
K bodu 1
MČ Praha 10 vede evidenci městského mobiliáře, který má ve správě, ale není možnost sdílení informací v rámci
otevřených dat.
K bodu 2
MČ Praha 10 má zpracovaný pasport zeleně, ale není možnost sdílení informací v rámci otevřených dat.
K bodu 3
a) MČ Praha 10 vlastní a spravuje 1464 ks laviček různého typu,
b) MČ Praha 10 vlastní a spravuje 950 ks odpadkových košů,
c) MČ Praha 10 vlastní a spravuje cca 10 000 stromů.
Počty laviček, odpadkových košů a stromů, které vlastní a spravuje MČ Praha 10, se mění v čase dle potřeb a
péče o městský mobiliář a zeleň.

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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