Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-001807/2020
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 8. 1. 2020

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
27. 12. 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:
„Na území Vaší městské části leží část přírodního parku Hostivař. Žádám Vás o poskytnutí následujících
informací: Byla Vám svěřena do správy část (nebo celý) přírodní park Hostivař? Kdo provádí údržbu přírodního
parku Hostivař?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v příloze elektronicky do
datové schránky formou textu tohoto přípisu.
Území přírodního parku Hostivař ani jeho část nebyla svěřena do správy MČ Praha 10.
Část přírodní parku, která je na území MČ Praha 10, ale není MČ Praha 10 nijak spravována ani neprovádí MČ
údržbu. Ohledně údržby zbylé části parku povinný subjekt informacemi nedisponuje.
Ke zbytku požadovaných informací bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, a to z důvodu neexistence
požadovaných informaci (§2 odst. 4 InfZ), které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.
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
„podepsáno elektronicky“
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fax: +420 267 093
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