
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
ODBOR PRÁVNÍ

Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc

Čj.: SMOL/056450/2019/OPR/Kop V Olomouci 29. 2. 2019 
Spisová značka: S-SMOL/049854/2019/OPR/Kop 
Spisovou značku uvádějte vždy v korespondenci. 

Vyřizuje: Mgr. Jan Kopecký 
Telefon: 588488695 
E-mail: jan.kopecky@olomouc.eu 

Vážená paní 
Jana Mikulecká 
Škrábkových 777/6 
190 00 Praha 9 Letňany
Poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený paní Mikulecká,
statutární město Olomouc obdrželo dne 20. 2. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“), kterou se domáháte následujících informací: 

1. Zda statutární město Olomouc vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, zda existuje možnost 
sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat, 

2. Zda statutární město Olomouc má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, zda existuje možnost sdílení 
informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat. 

3. a) kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje statutární město 
Olomouc, případně jím zřízené organizace, 
b) kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje statutární 
město Olomouc, případně jím zřízené organizace, 
c) kolik stromů vlastní a spravuje statutární město Olomouc, případně jím zřízené organizace. 

Na Vaši žádost o poskytnutí informace Vám poskytujeme následující požadované informace: 

Ad. 1) SMOL vede evidenci majetku, městského mobiliáře, a to prostřednictvím odboru městské zeleně a 
odpadového hospodářství a odboru dopravy a územního rozvoje. U tohoto mobiliáře není možnost sdílení 
informací v rámci otevřených dat. 

Ad. 2) Zpracovaný pasport je v majetku akciové společnosti TSMO a nebude veřejně přístupný. Město 
(samospráva) může do pasportu pouze nahlížet v rámci zadávání a kontroly údržby, které pro město 
zadává TSMO a.s. 
Pasport v tomto roce (tj. 2019) budou TSMO a.s. "aktivně" doplňovat o zinventarizované parky z 
minulých let, porostní skupiny na sídlištích a nové výsadby. 
K dispozici na veřejně přístupných stránkách www.stromypodkontrolou.cz je část vybraných lokalit 
města Olomouce, kde je zpracovaná inventarizace stromů na pozemcích statutárního města Olomouce. 



Ad. 3) a) Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství má ve své evidenci a vlastnictví 369ks 
parkových laviček, umístěných jen v parcích města Olomouce v dětských hřištích, které spravuje 
prostřednictvím Výstaviště Flora Olomouc a.s. a Technických služeb města Olomouce a.s. . 
b) Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství eviduje ve svém vlastnictví a prostřednictvím 
Technických služeb města Olomouce a.s. a Výstaviště Flora Olomouc a.s. spravuje 263 ks odpadkových 
košů na území města Olomouce. 
c) Doposud není zpracovaný kompletní aktualizovaný pasport městské zeleně – evidence stromů (starých 
výsadeb a nových výsadeb), počty stromů nejsou kompletní a proto Vám nemůžeme poskytnout ani 
hrubý odhad počtu stromů na celém území města Olomouce, které činí cca 375 ha vegetačních ploch ve 
správě odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. 

S pozdravem 

Mgr. Eva Vrtalová 
vedoucí odboru právního




