
Městská část Praha-Suchdol

starosta městské části

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, tel.: 22092 1218

e—mail: starosta©praha-suchdol.cz, www.praha-suchdo|.cz, IČ: 00231231

 

 

VÁŠ DOP/S ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

UMC P_SUCH 0579/2019 P.Hej|/ 222 361 418 7. 3. 2019

Véc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci

zajišťování veřejného úklidu a údržby zeleně v naší městské části.

městská část Praha-Suchdol obdržela dne 4. 3. 2019 Vaši žádost podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

v níž žádáte o následující informace:

1) Jakým způsobem zaiišťuié vaše MČ úklid veřeiných prostranství, chodníků

a mistnich komunikaci? Vlastnimi pracovnikv (kolik pracovníků) nebo naiatou firmou?

MČ Praha-Suchdol zajišťuje úklid veřejných prostranství, chodníků a místních

komunikací vlastními silami. V současné době zaměstnáváme 5 stálých pracovníků

pracovní čety a jednoho pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací.

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

Roční náklady na úklid, který zajišťujeme vlastními silami, se odděleně nesledují. Pro

informaci uvádíme, že ve schváleném rozpočtu MČ na rok 2019 par. 3722 — Sběr a

odvoz komunálního odpadu je vyčleněna částka 950.000 Kč (Svoz velkoobjemového

odpadu, kontejnery, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a

údržba odpadkových košů včetně košů pro „pejskaře“) . A na péči o vzhled obce a

veřejnou zeleň, par. 3744, je v rozpočtu na rok 2019 vyčleněna částka 1.050 tis. Kč.

(péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů,

výsadba, projekty, posudky).

3) Jakým způsobem zaiišťuié vaše MČ údržbu zeleně? Vlastními pracovníkv (kolik

pracovníků) nebo naiatou firmou?

MČ Praha-Suchdol zajišt'uje údržbu zeleně částečně vlastními silami (pracovníci

pracovní čety) — občasné prořezy dřevin, štěpkování větví apod. Udržbu zeleně

provádí z velké části externí firma, vysoutěžená v rámci výběrového řízení.



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

V rozpočtu MČ na rok 2019 par. 3744 — Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň je

vyčleněna částka 1.050 tis. Kč (péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy,

prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky).

5) [(olik má vaše MČ obvvatel?

MC Praha-Suchdol k 1. 1. 2018 eviduje 7151 obyvatel.

S pozdravem

 


