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odpověd' k ž ádosti

Na základě Vaš í  Žádosti o poskytnutí  informací , která byla naš í m ú řadem přijata dne
20.2'2a19 Vám sdě| ujeme následují cí :

1. Evidenci městské ho mobi| iáře Město K| atovy Vede' tato evidence není  sdí | ena v rámci
otevřených dat

2. Město nemá zpracovaný pasport zeleně. Město má zpracovaný systé m inventarizace
stromů , který je veře]ně pří stupný na wwv'stromvpodkontrolou' cz. V roce 2019 bude
Město Klatovy vypisovat výběrové  řizení  na zpracováni Územni studie zeleně _ tzv.
genere| u ze| eně' která bude dokonč ena do konce roku 2020 a poté  zpří stupněna na

stránkách Města K| atovy'
3. lnformace o poč tech

a) Poč et | avič ek instalovaných v exterié ru' 320 ks
b) PoÓet odpadkových koš ů  insta| ovaných v exterié ru' 370 ks +  30 ks na psí

exkrementy
c) PoĎet stromů ' které  Vlastní  město:

. Poč et stromů  pod| é hají cÍ ch inventarizaci je 5.905 ks, zbývá cca 5oO ks
stromů , které  budou do inventarizace zařazeny v roce 2019

. Poč et stromů  mimo inventarizacj - Mercandinovy sady - ] e 1 

"102 
ks

(aktuální  stav k 15'2.2019)
. Poč et stromů  V integrovaných obcí ch není  evidován, odhadem se

pohybuje v řádu něko| ika stovek kusů
. Mimo tyto poč ty je Město Klatovy V| astní kem pozemků  zařazených do

PUPFL, jejich výměra dle platné ho LHP je 1.159'39 ha' Poč et stromů  na

těchto lesní ch pozemcí ch není  evidován.
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