Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-098941/2018
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 18. 9. 2018
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, obdržely
dne 20. 7. 2018 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:
„1. Náklady na údržbu a úklid městské části Praha 10 za posledních 5 let (2013-2017) a kopie smluv
s příslušnými firmami.
2. Náklady na svoz odpadu městské části Praha 10 za posledních 5 let a kopie smluv s příslušnými firmami.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu ve formě tohoto přípisu a kopie požadovaných smluv,
z důvodu velkého objemu dat elektronicky na nosiči CD na adresu Vašeho trvalého pobytu. Souběžně
s těmito informacemi Vám zasíláme rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany osobních údajů
fyzických osob tam uvedených (§ 8a InfZ.) na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Dle ustanovení § 4a odst. 3 InfZ, pokud způsob poskytnutí informace by pro povinný subjekt představoval
nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem
umožňujícím její účinné využití žadatelem. Dle § 4a odst. 1 InfZ poslední věta, pokud je to možné
s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný
subjekt informaci v elektronické podobě. Vzhledem k rozsahu informací požadovaných žadatelem
(cca 103 MB) a nutnosti pseudonymizace některých příloh byl zvolen náhradní způsob doručení příloh výše
uvedeným způsobem, přičemž elektronická podoba informací byla zachována.
1. Náklady za období 2013-2017
2013
2014
2015
2016
2017

89 985 tis. Kč
87 897 tis. Kč
86 924 tis. Kč
79 313 tis. Kč
82 279 tis. Kč

2. Náklady za období 2013 – 2017
2013
2014
2015
2016
2017

1 283 tis. Kč
1 575 tis. Kč
2 013 tis. Kč
1 738 tis. Kč
1 687 tis. Kč

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytovaných
příloh však zveřejňujeme, v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci
vyjadřující obsah poskytnuté informace.
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

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

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 384
fax: +420 267 093
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

