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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 27. ledna 2019 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 ve věci městského mobiliáře a zeleně:
1. Prosím o informaci, zda Městská část Praha 7 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 7 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 7, případně jí zřízené organizace;
b. kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje
Městská část Praha 7, případně jí zřízené organizace;
c. kolik stromů vlastní a spravuje Městská část Praha 7, případně jí zřízené organizace.
V bodě 3 prosím o přesný počet, pokud je taková informace k dispozici, případně hrubý odhad
provedený tzv. „od stolu“.
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Velice děkujeme za dotaz a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované
informace sdělujeme v tomto rozsahu. Otevřená data jsou pro naši radnici velkým tématem a naším
cílem je v těchto datech publikovat co nejvíce informací. Bohužel v současné chvíli takováto data
ještě nemáme k dispozici. Jednáme s Institutem plánování a rozvoje (IPR) hlavního města Prahy a
data by měla být publikována na geoportalpraha.cz cca do léta tohoto roku. Níže se Vám již
pokusíme odpovědět v rámci možností na Vaše dotazy.
1. Městská část Praha 7 vede evidenci mobiliáře, ale prozatím není možnost tuto informaci
sdílet.
2. Ano, máme zpracované pasporty zeleně, nicméně se jedná o pasporty z předešlých let a
v tuto chvíli probíhá jejich aktualizace. Není tedy možnost tyto informace sdílet.
3. a. K dnešnímu dni evidujeme 300 laviček ve správě městské části, které se nachází na
dětských hřištích, v parcích a ve veřejném prostoru.
b. K datu poslední inventury (06.12.2018) evidujeme 182 odpadkových košů, které se
nacházejí na dětských hřištích, v parcích a v ulicích Prahy 7.
c. Městská část Praha 7 vlastní přes 900 stromů, které se nachází na dětských hřištích,
v parcích, v ulicích Prahy 7 a v mateřských a základních školách. Níže přikládám odkaz na
web Stromy pod kontrolou, který je volně přístupný a jsou v něm zaznamenány stromy ve
vlastnictví a správě městské části.
https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A19%2C%22lat%22%3A
50.10188958347741%2C%22lng%22%3A14.44916324092776%7D

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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

Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

