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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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náměstek primátora pro oblast životmho prostředí, infrastruktury,
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technické vybavenosti a bezpečnosti
Praha 10. července 2019
Váš dopis 23 dne: 7. července 2019

Č.j.: MHMP 1409690/2019
Počet listů/příloh: 1/1

Vážený pane _
kVaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. července 2019, Vám sdělují, že většinu
Vašich otázek najdete zodpovězenou v „Akčním plánu výsadby stromů v Praze“ (viz příloha),
který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1261 dne 17. června 2019. Ztohoto
materiálu vyčtctc, že hlavní město Praha se chystá v nejbližších osmi letech vysázet více než 1,1
milionu stromů, a to ve dvou etapách. Součástí materiálu jsou také projektové karty, kde jsou

podrobně rozepsány podstatné údaje o jednotlivých výsadbách, a to po konkrétních lokalitách.
Největší výsadby jsou směřovány do k. ú. Suchdol, Běchovice, Satalice, Dubeč, J inonice, Dolní
Počernice & Vinoř.

Co se týká druhového složení výsadeb, je toto předmětem jednotlivých projektových
dokumentací. Obecně lze konstatovat, že cca 80 % všcch výsadeb tvoří listnaté dřeviny,

zbylých max. 20 % jehličnany. Tuto oblast gesčně zaštituji já, jako náměstek primátora hl. m.
Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti,
vrámci hl. m. Prahy má tuto oblast na starosti Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy.
S pozdravem
Ing. Petr Hlubuček

náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktuly, technické vybavenosti a
bezpečnosti
podepsáno elektronicky

Příloha: „Akční plán výsadby stromů v Praze“

Vážený pan

Sídlo: Mariánské nám. 252. 1 10 01 Praha 1

Tel: +420 236 002 790, kontaktní centrum: 12 444
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