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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 20.2.2019
Vážená paní,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský
úřad Litoměřice elektronicky dne 20.2.2019, Vám sdělujeme:
Požadované informace:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění
následujících informací:
1. Prosím o informaci, zda město Litoměřice vede evidenci městského mobiliáře a pokud
ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.
2. Prosím o informaci, zda město Litoměřice 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
Litoměřice, případně jím zřízené organizace;
b. kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje
město Litoměřice, případně jím zřízené organizace;
c. kolik stromů vlastní a spravuje město Litoměřice, případně jím zřízené organizace.
V bodě 3 prosím o přesný počet, pokud je taková informace k dispozici, případně hrubý odhad
provedený tzv. „od stolu“.
Poskytnuté informace:
1. Město Litoměřice vede evidenci o městském mobiliáři. Sdílení informací v rámci
otevřených dat není možné.
2. Město Litoměřice má zpracovaný pasport zeleně z roku 2003. Sdílení informací v rámci
otevřených dat není možné.

3. a. Město Litoměřice vlastní a spravuje 118 kusů laviček instalovaných v exteriéru.
Stav zjištěný dle inventury za rok 2018.
b. Město Litoměřice vlastní a spravuje 167 kusů odpadkových košů instalovaných
v exteriéru. Stav zjištěný dle inventury za rok 2018.
c. Město Litoměřice vlastní a spravuje přibližně 10 tisíc stromů rostoucích volně nebo
ve stromořadí a zhruba 9,2 ha skupin stromů ať s podrostem nebo bez podrostu. Počty
nejsou přesné, jedná se o odhad, který vychází z pasportu z roku 2003.

S pozdravem
Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka
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