
A A MĚSTO PŘÍPRAM _
" MESTSKY URAD PŘIBRAM, Odbor správy majetku

] “: Tyršova 108, 261 19 Příbram 1, tel.: 313402 211, fax: 313 402 211.e-ma1|: e-godatelnagggriggameu
an ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

UÁŠ DOPIS:

SPrs. ZNAČKA: sz MeUPB 315951201? „ , ,
ČÍSLO JEDNACÍ: MeUF'B 205593019 Vázaná

3120191c>smmo
VYŘIZUJE: Věra Novákwá '
TEUFAX: 318 402 523
E-MAIL: veranovakova©pribrameu

DATUM: 25.02.2019

Vážená paní_

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací o městském mobiliáří a zeleni podle zákona č. 1031999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které byia dne 20.02.2019
doručena Městskému úřadu Příbram, Vám k jednotlivým bodům Vašeho podání sdělujeme následující
skutečností.

Ad 1! Město Příbram vše, co lze zařadit do městského mobiliáře, tedy odpadkové koše, lavičky, kašny,
nápojové pítka. nádoby na květiny, stojany na koía a další, eviduje v rámci komplexní evidence majetku,
většinou jako součást nebo příslušenství jednotlivých staveb. Možnost sdílení informací o městském
mobifiáři \; rámci otevřených dat naše město nenabízí.

Ad 2! Město Příbram v současné době nemá zpracovaný pasport zeleně. nicméně aktuálně činí kroky,
kterejsou předpokladem pro získání tohoto typu evidence.

Ad 3! a),b) Informace na konkrétním počtu laviček a odpadkových košů instalovaných \: exteriéru (parky,
ulice apod.), které vlastní a spravuje město Příbram, připadnějím zřízené organizace, není k dispozici.
Tyto součásti městského mobiliáře jsou, jak je již výše uvedeno; evidovány v rámci komplexní evidence
majetku jako součást nebo příslušenství jednotlivých staveb nebo zařízení.

(3) Přesný počet stromů, které vlastní a spravuje město Příbram, případnéjím zřízené organizace.
není v současné době znám. Dle kvalifikovaného odhadu Odboru životního prostředí Městského úřadu
Příbram a správce zeleně Technických služeb města Příbramí se jedná o cca 209 000 stromů.

Zasílám Vám tyto informace na základě podkladů poskytnutých věcně příslušnými odbory.
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