Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-083622/2020
Vyřizuje linka: Hejná/437
V Praze dne: 25. 8. 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
17. 8. 2020 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,
ráda bych se zeptala na následující otázky, týkající se vypnutých vodních prvků v Malešickém parku:
1) Jaký je důvod vypnutí?
2) Bylo provedeno odborného posouzení (případného nevyhovujícího) stavu? Pokud ano, prosím o zaslání tohoto
posouzení.
2) Který odbor úřadu MČ má na starosti zajištění opravy?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v příloze elektronicky
do Vaší e-mailové schránky.
1. Důvodem vypnutí horní části vodního prvku v Malešickém parku byl havarijní stav kamenného obložení.
U oprav bylo nezbytné vypnutí vody z technických důvodů.
2. Havarijní stav plochy byl zřetelný na pohled a nebylo nutné zde provádět posouzení, ze kterého by byl
k dispozici odborný posudek. Informace o odstavení vodního prvku z důvodu oprav byla zveřejněna
před zahájením na internetových stránkách MČ Praha 10 a v prostoru parku.
3. Zajištění oprav má na starosti Odbor životního prostředí a územního rozvoje.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Jiří Procházka
vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
„podepsáno elektronicky“

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

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

