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Dobrý den,

Děkuji za vaše vyjádření.

I z vašeho velmi krátkého vyjádření je zcela průkazné, že Městská část Praha 9 cíleně uváděla lživé

informace s cílem uvést V omyl daňové poplatníky Prahy 9 tj. subjekty, které provoz městské části

financují. Na zveřejnění těchto lživých informací navíc městská část financovala z veřejných

prostředků. A dle vašeho vyjádření je navíc patrné, že V tomto postupu neshledá žádný problém.

Navíc přestože jsem požadoval informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a

otázky byly pro větší přehlednost jasně oddělené, stejně některé otázky nebyly vůbec zodpovězeny

(např. otázka č. 6). Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tedy

žádám o následující informace:

1. Potvrzení, že vámi uvedená částka 25.168 Kč je celkovou souhrnnou částkou za umístění

cedulí informujících o monitorování prostoru kontejnerových stání kamerovými systémy tj.

jde o cenu vč. DPH zahrnující náklady nejen na výrobu cedulí, ale i náklady spojené s

umístěním cedulí k příslušným kontejnerovým stáním?

2. Kolik cedulí informujících o monitorování prostoru kontejnerových stání kamerovými, ve

skutečnosti neexistujícími, systémy nechala městská část rozmístnit?

3. Jakým způsobem byla vybrána místa, kam byly umístěny zmiňované informační cedule?

Přestože u kontejnerů V ul. Rumburská a K Lipám/Litvínovská cedule umístěny byly, u

kontejnerů v jejich blízkosti (křižovatka Litvínovská/Rumburská či Litvínovská/Bílinská)

nej sou. Stejně tak ani u jednoho z kontejnerů V Habartické či Na Vyhlídce a dalších místech.

4. a) Kolikrát máte zdokumentováno odložení odpadu mimo kontejner K Lipám/Litvínovská

V roce 2021 před umístěním informační cedule?

b) O jaké konkrétní dny se jedná?

c) Byly v tyto dny kontejnery plné tak, že do nich nebylo možno vhazovat další odpad?

Dále s ohledem na skutečnost, že zmiňované informační cedule obsahují lživé informace s cílem

uvést omyl, žádám o neprodleně odstranění těchto cedulí (nejpozději do 30.4.2022).

Skutečnost, že útvar městské části, který má na starosti nejen odpadové hospodářství, ale i ovzduší a

ekologickou výchovu, požaduje po občanech, aby tabulku skla o rozměrech 16,1 x 16,1x cm či láhev

širšího dna individuálně odváželi do sběrného dvora (vzhledem k lokalitě sběrného dvora

pravděpodobně individuální automobilovou dopravou), je skutečně inovativním přístupem městské

části k ochraně ovzduší a ekologii.
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