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Naše č.j:                         Vaše č.j:                                 Vyřizuje:                             Dne: 

MCPCH 0466/2019                                                      Goldsteinová L.                 15.3.2019 

 

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. Vám poskytujeme informace na žádost č.j.: MCPCH 

0466/2019 ze dne 4.3.2019, v níž požadujete následující: 

 

1) Jakým způsobem zajišťuje vaše MČ úklid veřejných prostranství, chodníků a místních 

komunikací? Vlastními pracovníky (kolik pracovníků) nebo najatou firmou? 

2) Jaké jsou roční náklady na úklid ve vaší MČ? 

3) Jakým způsobem zajišťuje vaše MČ údržbu zeleně? Vlastními pracovníky (kolik 

pracovníků) nebo najatou firmou? 

4) Jaké jsou roční náklady na údržbu zeleně ve vaší MČ? 

5) Kolik má vaše MČ obyvatel? 

 

V souvislosti s výše uvedenými body žadateli sdělujeme následující: 

ad 1) MČ Praha-Dolní Chabry zaměstnává dva zaměstnance zajišťující úklid veřejných 

prostranství, chodníků a místních komunikací v běžném režimu. Zimní údržba je zajišťována 

smluvně v daný rok. 

ad 2) Roční náklady na úklid jsou vázány na aktuální stav a potřeby MČ. MČ poskytuje jako 

přílohu schválený rozpočet na rok 2018. 

ad 3) Údržba městské zeleně je zajištěna dvěma zaměstnanci ÚMČ v běžném režimu. 

Celoplošnou údržbu zeleně zajišťuje najatá firma. 

ad 4) Roční náklady na údržbu městské zeleně jsou vázány na aktuální stav a potřeby MČ. 

V rozpočtu na rok 2018 měla MČ na údržbu zeleně vyhrazeno 300.000 Kč. MČ poskytuje 

jako přílohu schválený rozpočet na rok 2018. 

ad 5) stav obyvatel MČ k 1.1.2019 je 4188 (informace MV). 

 

 

Vážený pan 

Jan Obruča 

Nar. xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

190 17 Praha-Vinoř 

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry 



Informace poskytujeme v požadovaném rozsahu. V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli 

prostřednictvím datové schránky. 

 
Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu 

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace  

 

pod č.j. MCPCH 00466/2019 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Barbora Floriánová 

starostka MČ 
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