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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 21.7.2017 byla Úřadu městské části Praha 15 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, v následujícím znění:
„Kolik v současné době nyní Úřad městské části Praha 15, (dále též MěÚ) uzavřela za rok 2016
Veřejnoprávní smlouvy o rozpočtových pravidlech.
Jaké má nyní Úřad městské části Praha 15, (dále též MěÚ) za rok 2016 zahájené a ukončené
Veřejné zakázky.
Jaký je celkový finanční rozpočet za rok 2016, včetně DPH v CZK pro Úřad městské části Praha
15, (dále též MěÚ) u Veřejných zakázek zahájených a ukončených.
Kácení dřevin rostoucích mimo les o ochraně přírody a krajiny, o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení. Kdo je oprávněn v této věci jednat - specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají
být káceny. Kdy povolení kácení dřevin není potřeba.
VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU
Kdo je oprávněn v této věci jednat. Jaké doklady musíte mít s sebou. Jaká práva a povinnosti se
musí splňovat k vyhlášce. Kolik se hradí Správní poplatek. Kolik se hradí Poplatek za vydání
rybářského lístku s dobou platnosti. Osoby studující rybářství se musejí prokazovat?
Jaké jsou prostorové kapacity parkování a jaký je systém parkování.
Jaký je současný aktuální stav nezaměstnanosti Úřad městské části Praha 15, (dále též MěÚ) a
jsou nabídky práce v regionu.
Zpráva o povodni 2.6. – 12.6.2013 Č.j.: 27/13/KŘ P15 Městská část Praha 15 (dále též MěÚ),
Příčiny a průběh povodně. MČ Praha 15 do dne zpracování této zprávy o povodni od Lesů hl.m.
Prahy ani vlastníka díla – hl. m. Prahy žádnou závěrečnou zprávu o povodňové události neobdržela.
Charakteristika vodního díla a toku Botiče. Zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba,
hlídková služba).
Záplavová území v okolí. Řešení protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře.
Městská část Praha 15, (dále též MěÚ), datum vzniku a ukončení povodně.“

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:
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Za rok 2016 městská část Praha 15 uzavřela v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 37
veřejnoprávních smluv.
Veřejné zakázky městské části Praha 15 jsou uveřejněny na profilu zadavatele na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=mcpra15
Městskou částí Praha 15 byly v roce 2016, jak vyplývá z centrální evidence veřejných
zakázek, uzavřeny veřejné zakázky v celkové výši 18 245 246,19 Kč bez DPH.
Kácení dřevin
Problematiku kácení dřevin rostoucích mimo les řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění a prováděcí vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody, není-li zákonem stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných
důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného
prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje
• pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
• pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů
dřevin nepřesahuje 40 m²
• pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin
• pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v
katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo
ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Žadatel musí doložit své vlastnické právo či nájemní právo, případně obdobné uživatelské
právo k příslušným pozemkům, na kterých dřevina roste, pokud je nelze ověřit v katastru
nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením (pokud není vlastník
zároveň žadatelem). V zásadě totiž není možné kácet dřeviny na cizích pozemcích bez
souhlasu jejich vlastníka. Je-li pozemek ve vlastnictví více osob, mohou si tyto osoby na
základě vzájemné dohody určit zástupce, který bude při podání žádosti ostatní vlastníky
zastupovat na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena. Žádost musí dále
obsahovat přesnou identifikaci žadatele, specifikaci konkrétní dřeviny (druh, případně rod,
počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, příp. plocha keřového porostu), parcelní číslo
pozemku, na němž dřevina roste, katastrální území, stručný popis umístění dřevin a situační
nákres a náležité odůvodnění žádosti (z jakého závažného důvodu žadatel o povolení kácení
žádá). Žádost musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis
osoby žadatele.
Rybářství
Vydání rybářského lístku vyřizuje obec s rozšířenou působností, v případě hl. m. Prahy
všechny městské části (kompetence přenesena statutem). Na ÚMČ Praha 15 jsou vydávány
rybářské lístky (dále jen RL) obyvatelům, kteří jsou hlášeni na území Horních Měcholup a
Hostivaře.
Pro získání RL je třeba mít následující doklady:
• pro první RL - osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního RL, vyplněná
žádost na originálním tiskopise, občanský průkaz nebo cestovní pas
• pro následující RL - místo osvědčení o získané kvalifikaci předloží žadatel dříve
vydaný RL, ostatní se nemění.
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Rybářský lístek na dobu 30 dní vydá správní úřad bez osvědčení o získané kvalifikaci a bez
poplatku až do doby účinnosti novely zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde
bude poplatek za vydání takového RL stanoven. Tento RL nenahrazuje osvědčení pro vydání
o získané kvalifikaci pro vydání dalšího RL.
Správní poplatek za vydání RL na 1 rok je 100 Kč, na 3 roky 200 Kč a na 10 let 500 Kč.
Správní poplatek pro osoby mladší 15 let, osoby studující rybářství, osoby zajišťující
rybářství v rámci povolání nebo funkce je poplatek snížen o 50 % (1 rok - 50 Kč, 3 roky - 100
Kč, 10 let - 250 Kč). Tyto osoby (neplatí pro osoby mladší 15 let) se prokáží správnímu úřadu
potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území ČR.
O vydání RL pro děti mladší 15 let žádá zákonný zástupce.
Správní orgán vydá RL cizinci, který se prokáže dříve vydaným RL, osvědčením o získané
kvalifikaci nebo rybářským lístkem vydaným ve státě, jehož je občanem. Žádost podává na
úřadě obce s rozšířenou působností, v jejímž obvodu se cizinec zdržuje.
Na území městské části Praha 15 slouží k parkování veřejná uliční síť – parkování na místech,
kde nejsou porušována ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejná
parkoviště, střežená parkoviště za poplatek, halové garáže, podzemní garáže, parkoviště před
občanskou vybaveností (obchody, zdravotnická zařízení apod.). V minulých letech byla
navýšena kapacita parkování o cca 160 parkovacích stání místní úpravou silničního provozu
na stávajících komunikacích na území MČ Praha 15 a vybudovány 2 střežené parkoviště
v lokalitě Na Košíku, další odstavná stání se budují dle určení samosprávy MČ Praha 15.
Informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti a o nabídkách práce v regionu Praha – hlavní
město jsou dostupné na internetové adrese Úřadu práce ČR http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha
a http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
Zprávu o povodni 2.6.-12.6.2013, č.j.: 27/13/KŘ-P15 ze dne 28.8.2013 (dále jen „zpráva“)
Vám zasíláme v příloze této odpovědi. Příčiny a průběh povodně jsou popsány ve zprávě
v bodě B. na str. 2 a násl., charakteristika vodního díla a toku Botiče je uvedena na str. 6
zprávy a zhodnocení činnosti vlastních složek je na str. 19 zprávy. Záplavová území v okolí
Botiče jsou uvedena na mapách zveřejněných na webových stránkách MČ Praha 15 na adrese:
http://www.praha15.cz/urad/krizove-a-mimoradne-situace/povodnove-situace-zaplavovauzemi/ Provedená opatření v průběhu povodně v roce 2013 jsou popsána v bodu C. str. 19 a
násl. zprávy. Datum vzniku povodně: 2.6.2013, datum ukončení povodně: 12.6.2013 (Praha
15 – 11.6.2013).

S pozdravem

Mgr. Aleš Cejnar, MPA
tajemník Úřadu městské části Praha 15
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