Žádost o informace
Městská část PRAHA-LIBUŠ
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V Praze — Vinoři dne 4. března 2019

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
následujících informací:

Jakým způsobem zajišt'uje vaše MČ úklid veřejných prostranství, chodníků a mistnich
komunikaci? Vlastnimi pracovníky (kolik pracovníků) nebo najatou firmou?

Jaké jsou roční náklady na úklid ve vaší MČ?
Jakým způsobem zajišt'uje vaše MČ údržbu zeleně? Vlastními pracovníky (kolik
pracovníků) nebo najatou firmou?
Jaké jsou roční náklady na údržbu zeleně ve vaší MČ?

Kolik má vaše MČ obyvatel?

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/ 1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-Ii účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat do níže uvedené datové schránky. Za jejich
poskytnutí předem děkuji.

Ing. Jan Obruča

narozen _

ID datové schránky: _
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Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35
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Ing. Jan Obruča

Váš dopis značka/ze dne

Naše č.j.

668/2019 ze dne 5.3.2019
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Věc: Odpověď na žádost o infomace dle zákona č. 10

Praha
18.3.2019
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Vážený pane Obruča,

Na základě Vaší žádosti, doručen

é dne 5. března 2019 na ÚMČ Praha-Libuš, ved.-á pod č. j. 668/2019,
o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup
u k informacím, ve znění pozdějších
předpisů Vám sdělujeme:
1. Úklid veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací zajišťujeme
vlastními pracovniky
v počtu šesti pracovníků. Uklid větších černých skládek zajišťuj společnost.
2. Roční náklady na úklid činní cca 580 000,- Kč.

3. Údržbu zeleně zajišťujeme prostřednictvím společnosti i vlastní
mi pracovníky vpočtu šesti
pracovníků.
4. Roční náklady na údržbu zeleně činní cca 720 000,- Kč.
5. Ke dnešnímu je používán poslední známý údaj ČSÚ vzatý na vědomí
usnesením zastupitelstva
městské části Praha-Libuš pro rok 2018, dle kterého měla městská část Praha-L
ibuš k 1. 1. 2018
celkem 10 263 obyvatel.
S pozdravem

ÚŘAD MĚSTSKÉ čAsrl
PRAHA - LIBUŠ
Odbor živ. prostř. a dopravy

KLukám 664, 142 00 Praha4
.s-

Bc. Petr Řorský
vedouci Odboru životního prostředí a dopravy

