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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ NEBUŠICE
Uřad městské části

Vážený pan

Váš dopis ze dne: 4.3.2019

Č.j.: MCPNE 00460/2019
Datum: 12.03.2019
Vyřizuje: L. Kášková

Poskytnutí informace č. 02/2019 podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejS|ch předpisů, ve věci úklidu
veřejných prostranství a údržby zeleně.

Městská část Praha — Nebušice obdržela dne 4.3.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:
Vaše dotazy č. 1 a č. 3:

1) Jakým způsobem zajišťuje MČ úklid veřejných prostranství, chodníků a místních
komunikací? Vlastními pracovníky (kolik pracovníků) nebo najatou firmou?
3) Jakým způsobem zajišťuje vaše MČ údržbu zeleně? Vlastními pracovníky (kolik

pracovníků) nebo najatou firmou?
Odpověď: Dvěma vlastními zaměstnanci, kteří vykonávajíjak úklid veřejných prostranství,
chodníků a místních komunikací, tak údržbu zeleně.
Vaše dotazy č. 2 a č. 4:
2) Jaké jsou roční náklady na úklid ve vaší MČ?
4) Jaké jsou roční náklady na údržbu zeleně ve vaší MČ?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že naše MČ má pouze dva výše uvedené zaměstnance
vykonávající údržbu veřejných prostranství, komunikací a chodníků, ale i údržbu zeleně,
neumíme oddělit z této částky poměrnou část, kdy se zaměstnanci věnujívýhradně úklidu
veřejných prostranství, komunikací a chodníků a kdy údržbě zeleně. Navíc tito zaměstnanci
vykonávají i další práce, např. údržbářské.
Náklady za rok 2018 na úklid veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací a
náklady na údržbu zeleně a činnosti s tím související činily celkem 1.046.754,- Kč. V této
částce jsou zahrnuty platy dvou zaměstnanců, pohonné hmoty, nákup a opravy techniky,

materiál (posypová sůl, štěrk ..), pracovní oděvy, školení apod..
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Váš dotaz č. 5:

5) Kolik má Vaše MČ obyvatel?
Odpověď: MČ Praha — Nebušice
Informace Vám v souladu s Vaší žádosti je poskytnuta v elektronické formě prostřednictvím

datové schránky.

S pozdravem a přáním hezkého dne

(otisk úředního razítka)
Lenka Kášková

Tajemnice ÚMČ
(podepsáno elektronicky)

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor informatické infrastruktury
Bc. Ladislav Tobiáš

Vaše č.j.:
Ze dne:
Č.j.: MCPNE 00457/2019
Datum: 06.03.2019
Vyřizuje: L. Kášková

Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Vážený pane Tobiáši,
V příloze tohoto dopisu Vám dle Vašich instrukcí vracíme zpět 3 originály podepsaných Smluv
o výpůjčce č. VYP/32/03/000024/2019 (stejnopis č.1 — č.3).

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lenka Kášková
Tajemnice UMČ

