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Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona 

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

„InfZ“) obdržel dne 14. 9. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod č. j. MC05 

201240/2022, ve znění: 

„poskytnutí písemné komunikace ve věci nedávné údržby zeleně okolí domu SVJ Renoirova 649 

a 650, Praha 5 mezi předsedou SVJ Renoirova 649 a 650, Praha 5 v období červen až srpen tohoto 

roku a existuje-li zápis z osobní schůzky na místě, taktéž. S ohledem na ochranu osobních údajů, 

postačují těla zpráv.“ 

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5 (dále jen OSP ÚMČ), 

k učiněnému podání v souladu s § 14 a s dalšími příslušnými ustanoveními InfZ poskytuje 

následující informace.  

Úřadu MČ Praha 5 je oprávněn občan žijící na území MČ Praha 5 podávat podněty a sdělení, 

formou písemného nebo elektronického podání prostřednictvím podatelny úřadu, související 

s úpravou veřejného prostranství, zeleně a údržby. https://www.praha5.cz/sekce/oddeleni-spravy-

verejneho-prostranstvi-a-zelene/ OSP provádí v souladu s tzv. pasportizací uvedené činnosti jak 

periodicky, tak mimořádně na základě podaného požadavku. Pro údržbu některé zeleně jsou 

stanoveny tzv. údržbové cykly v souvislosti s vegetačním obdobím, netýká se však všech typů 

porostů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 5 

a nezasahují do majetku soukromých subjektů, ale údržbou předchází poškození cizího majetku. 

Součástí prováděné údržby ploch a zeleně OSP rovněž provádí vlastní pravidelný monitoring 
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svěřených ploch a stejně tak i mimořádný na základě vzneseného podnětu či sdělení. Odpovídá 

na  písemná podání a sděluje informace k učiněným podáním od občanů. Jednotlivé obsahy podání 

se nezveřejňují.  

K vznesené žádosti o informace týkající se SVJ Renoirova 649 a 650, Praha 5, byly provedeny 

na  základě podnětu podaného předsedou SVJ úkony údržby zeleně v souvislosti s předcházením 

poškození fasády domu a úprava vzrostlé zeleně tak, aby nezasahovala do výhledu z oken domu. 

Údržba této zeleně nebyla nijak mimořádná a proběhla by i bez podnětu předsedy SVJ.  

K požadavku na sdělení konkrétního obsahu písemné komunikace mezi SVJ a OSP uvádíme, 

že  v souladu s příslušným ust. InfZ jsme byli povinni informovat o podané žádosti dotčenou osobu, 

která se zveřejněním písemné komunikace nesouhlasí a uvádí, že veškeré dokumenty a komunikace 

prováděná za SVJ je všem členům tohoto SVJ dostupná na vnitřním komunikačním kanálu 

zřízeném pro účel průběžného informování svých členů. Z těchto důvodů poskytuje OSP obecnou 

informaci, která je totožná s obsahem Vámi požadované komunikace. 

 

  

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-

zakona-c-106-1999-sb/ 

 

 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

Bc. Gabriela Hulová 

Pověřena vedením Odboru správy veřejného prostranství a zeleně 

 

 

 

 

Doručuje se: 

-Ing. Michal Bureš Ph.D., Renoirova 650/12, Praha 5 

-Společenství vlastníků domu Renoirova 649 a 650, Praha 5, Renoirova 650/12 
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