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Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části
Tajemník Úřadu městské části

Čj./SZn:

Vaše značka:

Vyřizuje:

SZ MČ P-ŘPRJ 00402/2019
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8. 3. 2019

Počet listů:
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Počet listů příloh:

Počet svazků příloh:

2

0

0

0

Věc: Poskytnutí informace č. 01/2019 podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci
úklidu veřejných prostranství a údržby zeleně

Městská část Praha – Řeporyje obdržela dne 4. 3. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí
následujících informací:

1. Dotaz: Jakým způsobem zajišťuje vaše MČ úklid veřejných prostranství, chodníků a místních
komunikací? Vlastními pracovníky (kolik pracovníků) nebo najatou firmou?
Odpověď: Dvěma vlastními zaměstnanci, zimní údržba komunikací je zajišťována smluvně.
2.

Dotaz: Jaké jsou roční náklady na úklid ve vaší MČ?
Odpověď: Náklady za rok 2018 na úklid veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací
a činnosti s tím související činí 765.082,- Kč. Jedná se např. o smluvní zajištění údržby
komunikací v zimním období, pojištění, pohonné hmoty a opravy vlastního vozidla údržby,
materiál (např. posypová sůl), pracovní oděvy, ale také o platy dvou zaměstnanců v celkové
částce, protože povinný subjekt neumí oddělit z této částky poměrnou část, kdy se
zaměstnanci věnují výhradně úklidu veřejných prostranství, chodníků a místních komunikací.
Důvodem je skutečnost, že tito zaměstnanci vykonávají i jiné práce, např. údržbářské, či
instalatérské a v letním období se podílejí na údržbě zeleně a podobně.

3.

Dotaz: Jakým způsobem zajišťuje vaše MČ údržbu zeleně? Vlastními pracovníky (kolik
pracovníků) nebo najatou firmou?
Odpověď: Dvěma vlastními zaměstnanci, dále smluvním zajištěním pravidelných činností a
jednorázově formou objednávek.

4.

Dotaz: Jaké jsou roční náklady na údržbu zeleně ve vaší MČ?
Odpověď: Náklady za rok 2018 na údržbu zeleně městské části a činnosti s tím související činí
1,625.082,- Kč. Jedná se např. o náklady na pojištění, pohonné hmoty, údržbu a náhradní díly
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k zametacímu stroji City Master pořízeného v rámci Operačního programu Životní prostředí,
dále na smluvní zajištění údržby parků a veřejných prostranství, prořezů a ošetření stromů,
sadových úprav, ale také o náklady na pojištění, pohonné hmoty a opravy vlastního vozidla
údržby zeleně, materiál (např. pytle na odpad, na psí exkrementy, servis a náhradní díly
drobného majetku), vyvážení bioodpadu na skládku či odstranění černých skládek, pracovní
oděvy a platy dvou zaměstnanců v celkové částce, protože ani zde povinný subjekt neumí
oddělit z celkové částky poměrnou část, kdy se zaměstnanci věnují výhradně údržbě zeleně, a
to z toho důvodu, že i tito zaměstnanci vykonávají jiné práce, např. údržbářské, instalatérské,
a v zimním období naopak pomáhají při úklidu veřejných prostranství, chodníků, místních
komunikací a podobně.
5.

Dotaz: Kolik má vaše MČ obyvatel?
Odpověď: počet obyvatel naší městské části je 4.693.

Informace je v souladu s Vaší žádostí poskytnuta v elektronické formě prostřednictvím datové
schránky.
S pozdravem

Miloslava Jirasová
tajemnice, v.r.

