Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Vážená paní

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-005028/2019
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 15. 1. 2019
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
6. 1. 2019 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:
„V nedávné době v televizi zazněla informace, že je v Praze zhruba dvojnásobný výskyt astmatu. I další zdroje
potvrzují souvislost mezi životním prostředím, alergiemi a respiračními chorobami, například: { Zdroj: D‘Amato
G, a spol. Clin Exp Allergy 2005;35 https://www.ulekare.cz/clanek/rizika-prostredi-pro-rozvoj-alergickehoastmatu-6183 }
V této souvislosti Vás žádám o informaci, jaké přírodní parky, parky a lesoparky se za posledních deset let zřídily,
nebo rozšířily ve Vaší městské části.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do datové
schránky formou textu tohoto přípisu.
Za posledních 10 let na území MČ Praha 10 nedošlo ke zřízení nových přírodních parků, parků nebo lesoparků.
Zároveň ale konstatujeme, že se výrazně zvýšila péče o stávající plochy zeleně, a to vč. jejich komplexních
rekonstrukcí.
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“

„podepsáno elektronicky“
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

