Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-110690/2017
Vyřizuje linka: Kupková, Dis /367
V Praze dne: 7.11.2017

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 26. 10. 2017 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:
„Vážení,
uplynuly dva měsíce od ukončení pokládky elektrických kabelů mezi stanicí Strašnická a
křižovatkou Průběžná. Za celou dobu nikdo, ani firma, která stavbu prováděla, ani firma, která by
snad měla provádět
čištění chodníků, neudělal vůbec nic. Stav chodníků je naprosto nepřijatelný, dá se vyjádřit pouze
nespisovným výrazem. Na chodníku leží po celé dva měsíce vrstva materiálu na zásyp nového asfaltu,
což je vydatný zdroj
prachu při každém závanu větru, spáry v asfaltu po předchozích výkopech v nedávné minulosti jsou
zarostlé plevelem, který spolehlivě zachytí veškeré odhozené nečistoty. Nepochopitelnou je pro mne
doba,
po kterou chodník zůstává neuklizený. To je důvod, proč Vás žádám, ve smyslu zákona 106/1999 Sb.,
o odpověď dle § 4a na následující otázky:
a/ který odbor MÚ 10 má v gesci údržbu a úklid veřejných prostranství, která jsou majetkem obce.
b/ která firma je úřadem MČ Praha 10 smluvně pověřena úklidem chodníků, v konkrétním případu na
zmíněném úseku.
c/ jak často je zavázana úklid provádět a kdo stav čistoty kontroluje.
d/ jakou částku MČ Praha 10 na tuto činnost vynakládá.
Pro představu popisovaného stavu přikládám fotky ze dne 20.10.2017, přičemž dnes je stav o něco
málo horší..“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky formou textu tohoto přípisu na Vaší e-mailovou adresu.

a) Veřejné prostranství ve správě MČ Praha 10 má v gesci odbor Životního prostředí, dopravy a
rozvoje. Ostatní veřejná prostranství, která nejsou svěřena do správy MČ Praha 10 a jsou ve
vlastnictví hlavního města Prahy má v gesci Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s. a
společnost URBIA, s.r.o.
b) Úklidem chodníků na území MČ Praha 10 je smluvně pověřeno sdružení „Společenství
dodavatelů ROSSY service“.
c) Četnost úklidových prací na území MČ Praha 10 pro firmu Rossy je následující:
Sběr papíru z ploch – 2x za týden dle exponovanosti dané plochy
Vyprázdnění odpadkových košů – 3x za týden opět dle exponovanosti dané lokality
Zametení cest – 2x za měsíc
Schůdnost chodníků – celoročně dle vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního
města Prahy, v platném znění a vyhlášky č 39/1997 Sb. HMP, o schůdnosti místních komunikací,
v platném znění.
d) Částka účtována za úklid 1 km chodníku je ve výší 200,- Kč.

Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt konstatuje, že po provedení místního šetření v ulici
V Olšinách s parc. č. 4522/1 dne 3.11.2017 bylo zjištěno, že Vámi zmíněný úsek chodníku není ve
správě MČ Praha 10, ale ve správě Technické správy komunikací hl. města Prahy, a.s., tudíž MČ Praha
10 nezabezpečuje úklid Vámi zmíněného úseku. Úklid Vámi zmiňovaného úseku chodníku MČ Praha
10 nehradí, je hrazena z prostředků Technické správy komunikací hl. města Prahy, a.s. O informace
ohledně úklidu a kontroly čistoty se můžete obrátit na paní Zuzanu Kriesmanovou, vedoucí Technické
správy komunikací hl. města Prahy, email: zuzana.kriesmanova@tsk-praha.cz, tel: 257 015 366.
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

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

