
Městská část 1 – 22        V Praze dne 1.8.2018 

 

Dobrý den, 

pro potřeby získání podkladů pro vytvoření studijní práce Vás žádám v souladu se zákonem 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících údajů: 

1. počet stromů vysazených městskou částí za období posledních 4 let. Do počtu prosím 

nezapočítávat náhradní výsadby stanovené orgánem státní správy v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

 

2. počet veřejných herních ploch ve správě městské části přístupných bez omezení v členění: 

dětská hřiště, sportoviště, fitness, agility hřiště. Do počtu prosím nezapočítávat herní plochy 

umístěné v uzavřených areálech školských či obdobných zařízení ve správě městské části.   

 

3. objem finančních prostředků za období posledních 4 let vyčleněných z rozpočtu městské části 

na realizaci participačních projektů. Do tohoto objemu zahrňte pouze projekty navržené 

občany a následně i občany vybrané.  

Požadované údaje prosím zaslat v zákonné lhůtě na e-mail:   

 

Děkuji 

 

 

 

 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části Praha 13 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
1. 8. 2018 S/P13-37183/2018 Libigerová/217 15.8.2018 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Úřad městské části Praha 13 obdržel dne 1. srpna 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
v níž se domáháte pro potřeby získání podkladů pro vytvoření studijní práce. 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující 
formě: 

 
1) Počty stromů nejsou přesně evidovány. Sází se v rámci revitalizací ploch zeleně dle platných 

PD, dále dle potřeby v rámci komplexní péče o zeleň. Mezi výsadbami jsou také zahrnuty 
výsadby významných stromů (např.: pro Olgu Havlovou, Strom Svobody, každoroční výsadby 
ke Dni Země a Dni stromů). 

 
2) Dětská hřiště: 75 

 
Sportoviště: 43 

 
Fitparky - 3 

 
Agility - bude realizováno do konce roku 2018, již je hotové výběrové řízení na dodavatele 

 
3) Tyto projekty vyšly od občanů z veřejného fóra 2017: 10 priorit v rámci MA21 

 
A) Zařízení sportoviště pro náctileté 

Vybudování fitparku při ulici Janského, Velká Ohrada. Hl. m. Praha a MČ Praha 13 
společně vybudovaly fitpark na Velké Ohradě v blízkosti zdravotního střediska. Cvičební 
prvky jsou navrženy pro osoby od 8 let. Při cvičení se využívá vlastní váhy těla. Cviky jsou 
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popsány na jednotlivých stanicích. Běžecká dráha je určena na nácvik člunkového běhu, 
skoku z místa, hodu medicinbalem, skoku přes švihadlo a slalomový běh. Na povrch je 
použit polyuretan. Realizaci provedla firma Česká zahrada s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169, 
Praha 6. 
Cena celkem 2 571 059 Kč, z toho dotace MHMP 600 000 Kč, Usnesení UR 0131/2018, 
UR – 0433/2017 

 
B) Revitalizace vnitrobloku Fingerova 

Díky dotaci z MHMP bude letos vybudováno dětské hřiště ve vnitrobloku Fingerova. 
Herní prvky a oplocená malá hřiště jsou v současné době roztroušena po celé ploše 
vnitrobloku. Nově se vytvoří jedna herní plocha na straně u bytových domů, na které je 
plánována oplocená část pro nejmenší, přistíněná stromy a dále zde budou volně 
rozmístěny moderní herní prvky pro starší děti. 
Cena celkem 7 225 041,53 Kč, z toho dotace 7 225 041,53 Kč MHMP, Usnesení UR 
0291/2018 

 
 
 
 
 

• Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  „InfZ“  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 13. 

 
 
 
 

Mgr. Eva Libigerová 
vedoucí odd. tisku a informací 
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