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Váš dopis zn.:    
Naše značka:   P10-135934/2014  
                          P10-135562/2014  
Vyřizuje linka: Šimonová / 519 
V Praze dne:    13.1.2015    

 
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 28. prosince 2014 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:  
 
a) Sdělení záměrů, které má ÚMČ Praha 10 se sestavou budov bývalé základní školy na pozemcích 
parcelních čísel 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23 v katastrálním 
území Michle. 
 
b) Sdělení opatření, které přijal ÚMČ Praha 10, aby předešel dalšímu požáru ve výše zmíněném areálu 
budov. 
 
Dne 6.1.2015 Vám bylo odesláno Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí 
informací podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ a lhůta byla prodloužena o 10 dní do 22.1.2015.  
 
V souladu s ustanovením  § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následujícím 
formě :  elektronicky na adresu foi+request-3564-a8493643@infoprovsechny.cz 
 
Obsah poskytnuté odpovědi je následující :  
 

a) V tomto volebním období zatím neproběhlo jednání o budoucím záměru. 
b) V areálu bývalé základní školy jsou posíleny hlídky městské policie, a to i ve večerních hodinách. 

Dále MČ Praha 10 pověřila správní firmu, která fyzickými zábranami zamezila vstup 
nepovolaným osobám a též provádí pravidelné kontroly. Na základě těchto kontrol již došlo 
k opakovanému zabezpečování jednotlivých objektů. 
 

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 
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