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Znění úkolu: odpovědět písemně na dotaz: P. Hrabal, DiS.

- byla jste se podívat v parcích Centrálním a ti Košíkovského potoka
-jste plně spokojená se stavem zeleně
- a s úklidem
- kam jdou veškeré peníze na zeleň

Vážený pane zastupiteli,

odpovídáni na Váš dotaz vznesený na 10. zasedání ZMČ Praha 11.

1. Byla jste se podívat v parcích Centrální, ji a ti Košíkovského potoka, jste plně

spokojená se stavem zeleně a s úklide,,,?

Stav obou lokalit je mi znám. Nerozwním, vjakém smyslu inán; být spokojena se

stavem zeleně.

Na park u Košíkovského potoka jsem již byla dotazována panem zastupitelem

Korbelem a mám pro Vás stejnou odpověď

Nejlepším využitím tohoto pseudoparku by bylo, kdyby se místo něj postavil např.

původně plánovaný venkovní bazén. Stovky miliónů, které jste za minulého vedeni

v tomto veledíle utopili, ‘noh/y dobře posloužit jinde.

Doplňuji ještě, že po komplikacích s předáním „dUa“ OSM ÚMČ následovalo ještě

komplikovanější předáníparku do správy OŽP, a to vinou řešení celé zakázky minulým

vedením.

Vážený pan
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Centrální park je standardně uklízen stejně jako ostatní lokali/y Jižního Města. Stav

zeleně odpovídá stavu zeleně v ostatních lokalitách Jižního Města, tj. je částečně

zasažen následky extrémního sucha letošního roku.

2. Kam jdou veškeré peníze na zeleň?

Veškeré peníze na zeleň jdou s péčí řádného hospodáře do péče o zeleň (úklid a

údržba veřejné zeleně dle standardních požadavků MČ Praha 1]).

S pozdravem

PhDr Šá;iai Zdeňková 49!
radní MC Praha Ji


