Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.: 2.6.2016
Naše značka: P10-059838/2016
Vyřizuje linka: Bc. Petřík/367
V Praze dne: 21.6.2016
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržel
dne 1.6.2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dobrý den,
Žádám o informaci, zda má vaše ÚMČ nějakou evidenci stromů rostoucích na území vaší MČ, ve správě vašeho
ÚMČ, v majetku ÚMČ, vysazených ÚMČ a podobně.
Pokud ano, žádám o poskytnutí tohoto seznamu/soupisu/evidence či podobného dokumentu obsahujících
příslušné údaje
Zajímá mne jen druh (rod) a jeho umístění na území MČ.
Opověď prosím na datovou schránku a ve strojově čitelném formátu nebo mapy.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do Vaší
datové schránky v následující formě:
Povinný subjekt Vám přílohou poskytuje požadovanou evidenci stromů vysazených MČ Praha 10, a to ve
formě tabulky za období od roku 2011 do roku 2015. Nad rámec výše uvedeného poukazujeme na možnost
nahlédnutí do evidence stromů prostřednictvím portálu „Stromy pod kontrolou“. V tomto případě je nutné
zaslat na e-mailovou adresu michalp@praha10.cz kontaktní e-mail Vaší osoby, abychom Vám mohli vytvořit
přístup do této databáze.
Dne 20.6.2016 byla povinnému subjektu doručena Vaše stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace,
obsahující sdělení, že Vám požadovaná informace nebyla poskytnuta. Po přezkoumání této skutečnosti
shledal povinný subjekt stížnost důvodnou a vyhověl jí ve smyslu § 16a odst. 5 InfZ. tak, že požadovanou
informaci výše poskytuje. Při poskytování informace došlo k záměně dokumentů a byly Vám zaslány
dokumenty jiné, než Vámi požadované informace. Za způsobený omyl spočívající v záměně dokumentů se
Vám omlouváme.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
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