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Městská část Praha 21 - Úřad městské části Praha 21

Datová schránka: bz3bbxj

v Praze dne DORUČENO ELEKTRONICKY

Vaše Č.j.:

Věc: Žádost o poskytnutí informací

Žadatel:

Kontakt:

 

Předmět žádosti: Informace o městském mobiliáři a zelené

Způsob poskytnutí informací: zaslání do datové schránky 5jrkmd9

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 21 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 21 má zpracovaný pasport zeleně a pokud

ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat.

3. Prosímoinformaci:

a. kolik laviček instalovaných vexteriéru (parky, ulice apod.) vlastní aspravuje

Městská část Praha 21, případně jí zřízené organizace;

b. kolik odpadkových košů instalovaných vexteriéru (parky, ulice apod.) vlastní

a spravuje Městská část Praha 21, případně jí zřízené organizace;

c. kolik stromů vlastní a spravuje Městská část Praha 21, případně jí zřízené

organizace.

V bodě 3 prosím o přesný počet, pokud je taková informace k dispozici, případně hrubý odhad

provedený tzv. „od stolu".

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady

nákladů, budou-Ii účtovány.

Děkuji a přeji příjemný den
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Michala Brichová

 

1.03.2019

Věc: Odpověď na žádost o noskvtnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

níže Vám zasílám odpověď k zaslaným dotazům.

[. Ano. Na otázku nelze odpovědět bez definice pojmu „otevřených dat“ a „sdílení“.

2. MČ Praha 21 nemá zpracovaný pasport zeleně.

& a. 27 ks

b. 35 ks

c. počet stromů, které vlastní a spravuje MČ Praha 21, případně jí zřízené organizace:

vzhledem k tomu, že není zpracován pasport zeleně pouze odhadujeme počet dřevin

na 2000 - 3000Ks. Jedná se i o dřeviny rostoucí divoce na loukách a plochách, kde

porost má spíše charakter lesního porostu, i když se nejedná o 1es".

S pozdravem

Ing. Josef Roušal

pověřený výkonem funkce tajemníka
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