Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
posta@praha2.cz (elektronická podatelna)
V Praze dne 20. 12. 2018

Věc:

žádost o souhlas s osázením zeleně na pozemcích městské části

Žadatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především
na:
-

prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky;

-

dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a
územních samospráv;

-

dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních
samospráv;

-

prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a
územních samospráv;

-

vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s
cílem dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech.

Žadatel se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dotázal městské části, na
obnovu zeleně na pozemcích městské části (1447/1 a1447/3), kde podle jeho dlouhodobého pozorování
dochází k systematické likvidaci zeleně, zejména vzrostlých stromů bez toho, že by tyto stromy byly
nahrazovány. MČ mu dopisem č.j. MCP2/155177/2018/OP/Sche ze dne 6. 8. 2018 odpověděl: „Povinný
subjekt nedisponuje plánem na rekonstrukci zeleně na pozemcích parc. č. 1447/1 a 1447/3, oba v k. ú. Nové
Město.“ a dále dopisem Sp - MCP2/265750/2018 ze dne 19. 12. 2018 pak: „Městská část v době od Vaší
poslední žádosti nepořídila plán na rekonstrukci zeleně, který by zahrnoval předmětné pozemky. V návrhu
rozpočtu pro rok 2019 je zatím zařazeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části parku u
Muzea Policie ČR v těsné blízkosti pozemků, na které jste se dotazovali.“ MČ také na dotaz tazatele připojil
Pasport zeleně z roku 2009 se Situací pasportu zeleně, a kopii Dendrologického průzkumu.
Z výše uvedeného vyplývá, že Městská část se ještě ani v polovině prosince 2018 nechystá obnovit zeleň
na předmětných pozemcích. Žadatel má v úmyslu obnovit zničenou zeleň na pozemcích 1447/1 a 1447/3,
odborně a na vlastní náklad a to v rozsahu zachyceném v pasportu zeleně z roku 2009 a na mapě z roku
2012, a žádá MČ o souhlas.
Preferujeme doručování pouze elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa
info@kverulant.org.
Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org, o.p.s. IČO 28925165, Pražská 1148, 102 00 Praha 10.
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