Město Varnsdorf - Městský úřad Varnsdorf
Datová schránka: kabbfuj
V Praze dne DORUČENO ELEKTRONICKY
Vaše Č.j.:

Věc: Žádost o poskytnutí informací
Žadatel:
Kontakt:

Předmět žádosti: Informace o městském mobiliáři a zeleně
Způsob poskytnutí informací: zaslání do datové schránky
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění
následujících informací:
1. Prosím o informaci, zda město Varnsdorf vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano,
existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.
2. Prosím o informaci, zda město Varnsdorf má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano,
existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat.
3. Prosím o informaci:
a. kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje město
Varnsdorf, případně jím zřízené organizace;
b. kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní
a spravuje město Varnsdorf, případně jím zřízené organizace;
c. kolik stromů vlastní a spravuje město Varnsdorf, případně jím zřízené organizace.
V bodě 3 prosím o přesný počet, pokud je taková informace k dispozici, případně hrubý odhad
provedený tzv. „od stolu“.
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány.
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Radka Ježková
417545102
27.02.2019
radka.jezkova@varnsdorf.cz

Vážená paní
na základě Vaší žádosti ze dne 21.02.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vám sděluji k jednotlivým bodům následující:
1. Město Varnsdorf nemá přesnou evidenci městského mobiliáře a sdílená data bohužel
nejsou k dispozici.
2. Pasport zeleně je zpracován pouze jako příloha ke smlouvě na její údržbu, která je
zveřejněna - viz odkaz: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4197044
O publikačním zpracování, průběžné aktualizaci a veřejném sdílení informací o stavu
zeleně zatím neuvažujeme, je to mimo naše personální možnosti.
3. a) Město Varnsdorf má hrubým odhadem na svém území nainstalováno cca 172
laviček.
b) Město Varnsdorf má hrubým odhadem na svém území nainstalováno cca 154
odpadkových košů.
c) Na otázku nelze odpovědět ani přibližně. Město vlastní necelých 50 ha lesa, ale
věková i porostová skladba městských lesů je různá a nelze na ně jednoduše uplatnit
jednotný koeficient zakmenění. Počet rostoucích stromů mimo les nám není znám.
Odbor životního prostředí má v přímé péči stromy v intravilánu na veřejných
prostranstvích (parky, sídliště, aleje ve městě a podobně) a těch je cca 2500 ks. V
majetku města jsou však i stromy na zahradách škol a školek, na sportovištích, v
areálech různých městských organizací a také na remízkách, loukách a u místních
komunikací mimo zastavěné území obce a jejich počet nám také není znám.
S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ
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