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Datová schránka:  
 

 
 
 
  Váš dopis zn.   Č.j.   Vyřizuje  V Praze-Čakovicích 

4.3.2019   01017/2019  Maříková  dne 18.3.2019 
 
 

 
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění 
 
 

Dne 4. března 2019 byla doručena na úřad MČ Praha – Čakovice žádost o poskytnutí těchto 
informací: 
 

1. Jakým způsobem zajišťuje vaše MČ úklid veřejných prostranství, chodníků a místních 
komunikací? Vlastními pracovníky (kolik pracovníků) nebo najatou firmou? 

2. Jaké jsou roční náklady na úklid ve vaší MČ? 
3. Jakým způsobem zajišťuje vaše MČ údržbu zeleně? Vlastními pracovníky (kolik 

pracovníků) nebo najatou firmou? 
4. Jaké jsou roční náklady na údržbu zeleně ve vaší MČ? 
5. Kolik má vaše MČ obyvatel? 

 
K výše uvedenému Vám sdělujeme: 

 
Odpověď k bodu 1 a 3: 
 

MČ Praha – Čakovice má zřízený Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení údržby, který 
poskytuje většinu služeb, tj. letní a zimní údržba, úklid veřejných prostranství, vývoz košů na 
odpad a na psí exkrementy, odvoz odpadu a bioodpadu na skládku a další. Pouze na 
specializované činnosti najímáme odborné firmy (např. ořez a kácení stromů). 
 



Oddělení údržby má v současně době 12 technických pracovníků (plný stav je 14). 
 Odpověď k bodu 2 a 4: 
 

Nelze oddělit náklady na úklid veřejného prostranství, chodníků a komunikací a údržbu 
zeleně. Celkové náklady na oddělení údržby jsou: 
 
 
platy zaměstnanců:  6.239.153,- Kč  

(hrubá mzda včetně zdravotního a sociálního pojištění) 
 
pohonné hmoty:  benzín   190.140,90 Kč     
   nafta  468.197,40 Kč   
 
uložení odpadu a bioodpadu na skládku: 724 208,- Kč 
 
náklady na vozový park a techniku, na objednané služby (opravy, udržování, výroba, nákup 
služeb, materiálu, leasingy, aj.):  3.696.988,- Kč 
 
Odpověď k bodu 5: 
 

MČ Praha – Čakovice se skládá ze tří částí (Čakovice, Miškovice a Třeboradice), ke dni 
12.3.2019 má 10 062 obyvatel s trvalým pobytem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         „otisk úředního razítka“  
 

     Ing. Jiří Vintiška 
             starosta  

 




