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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 27. června 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací k:
1) Počet odpadkových košů umístěných na území městské části Prahy, na kterých (u kterých)
jsou umístěny pytlíky (sáčky) na psí exkrementy.
2) Přesná GPS lokalizace odpadkových košů uvedených v bodu 1.
Informace požadujete zaslat na Vaši emailovou adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
1) V majetku a správě MČ Praha 7 evidujeme 51 ks odpadkových košů odpovídajících popisu
(tzn. plastový uzavřený koš se zásobníkem na pytlíky/sáčky na psí exkrementy. Mimo to
rozmístila MČ Praha 7 ještě dodatečných 29 zásobníků (bez košů) v blízkosti ploch
s větším pohybem psů. Další koše na území naší městské části vlastní a spravuje Magistrát
hl. m. Prahy nebo soukromí majitelé pozemků; tyto koše neevidujeme.
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2) Vzhledem k tomu, že povinnost poskytovat informace se netýká vytváření nových
informací (§ 2 odst. 4 InfZ) a GPS lokalizace výše zmíněných odpadkových košů MČ
Praha 7 neeviduje (museli bychom ji nově vytvořit), z toho důvodu Vám tuto informaci
nemůžeme poskytnout. Poloha košů se upřesňuje pouze pomocí čísel popisných nejblíže
stojících domů v dané ulici.
V případě Vašeho zájmu o dodatečné informace a otázky kolem problematiky odpadkových
košů v městské části Praha 7 se můžete i mimo rámec zákona o svobodném přístupu
k informacím obrátit na:
Mgr. Jiří Knitl, vedoucí odboru péče o veřejný prostor, e-mail:knitlj@praha7.cz
tel.: 220 144 044, mobil: 603 457 834, kancelář č. 86/15.

S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

Rozdělovník:
1. email:
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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