
 

 

    

Úřad městské části Praha 10 
odbor životního prostředí, dopravy a 
rozvoje           

   

 
Váš dopis zn.:    
Naše značka:   P10-005460/2015 
Vyřizuje linka: Šimonová / 519 
V Praze dne:    26.1.2015    
 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje 
obdržel dne 15. ledna 2015 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:  
 

I.     informaci o tom v jakém počtu celkově; dále v jaké délce, jakým subjektům, v jaké lokalitě a 
na jakou konkrétní akci byl v kalendářním roce 2014 povolen zábor (zvláštní užívání 
komunikace, užívání veřejného prostranství na komunikaci, užívání veřejného prostranství 
na zeleni) veřejného prostoru (komunikace všech typů i zeleň, ve smyslu § 34 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích) za účelem konání kulturní akce, kulturní produkce, koncertu, jiné 
hudební akce, divadelního představení, veřejného promítání, performance, výstavy a jiných 
podobných, vše na území vaší městské části 

II.    informaci o celkovém počtu povolených záborů (viz I.) za účelem konání kulturní akce (viz I.) 
v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 (výše); vše na území vaší městské části 

 

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následujícím 
formě: odpovědí do DS, viz výše. 
 

Obsah poskytnuté odpovědi je následující:  
 

- v příloze č. 1 vám zasíláme přehled za oddělení městské zeleně a čistoty  
- v příloze č. 2 vám zasíláme přehled za oddělení státní správy – životní prostředí a doprava. 

 
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.  
 

S pozdravem  
 

Bc. Martin Pecánek 
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Úřední hodiny: tel.: +420 267093519 

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 fax: +420            

IČ: 00063941  http://www.praha10.cz 

Bankovní spojení:            e-mail: posta@praha10.cz 
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