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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 30. května 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 věci
neformálního jednání dne 17. dubna 2014 OC Květ ve znění :
1)Ze sdělení Magistrátu hl. m. Prahy č.j. MHMPPP06DG6JP z 6.5.2014 plyne, že MČ požádala
Magistrát o svěření pozemku parc. č. 2225/123 v k.ú. Záběhlice: s ohledem na skutečnost, že tento
pozemek neprochází záznamy ze zasedání Rady MČ ani zastupitelstva MČ dostupných na webových
stránkách www.praha10.cz, žádám o:
a)informaci, jaký orgán a jakým svým rozhodnutím rozhodl o podání žádosti o svěření tohoto
pozemku do správy MČ,
b) zaslání tohoto rozhodnutí
c) zaslání textu žádosti doručené Magistrátu.
2) ze shora citovaného sdělení MHMP plyne, že Magistrát obdržel žádost třetí osoby o prodej
pozemků parc. č. 2225/121 a části pozemků parc. č. 2225/116, č. 2225/118, č. 2225/119 a č.
2225/120 v k.ú. Záběhlice, žádám v té souvislosti o
a) informaci, zda Vaše MČ vydávala k této žádosti stanovisko,
b) zaslání tohoto stanoviska (stanovisek).
3)žádám o zaslání studie předložené soukromým investorem na provedení nástavby na budovu č.p.
3000 stojící na pozemcích parc. č. 2225/114 a č. 2225/256 (stávající OD TESCO v Jabloňové ulici) v
k.ú. Záběhlice
4) Žádám o zaslání veškerých vyjádření, stanovisek, připomínek a všech dalších dokumentů, které byly
Vaší MČ k projektu ad 3) zpracovány
5) Žádám o sdělení, zda v posledních třech letech byla zpracována studie, koncept či jiný dokument
zabývající se úpravou dopravy v ulici Jabloňové v Praze 10, pokud ano, žádám o zaslání této studie
(studií)

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Záměr na svěření pozemku parc. č. 2225/123 v k. ú. Záběhlice z majetku HMP do svěřené správy
Městské části Praha 10 byl schválen Usnesením Obvodního zastupitelstva městské části Praha 10 č.
12/8/96 ze dne 12. 9. 1996. Toto rozhodnutí Vám zasíláme v příloze této odpovědi společně
s navazujícím dopisem se žádostí o svěření.
Jako doprovodnou informaci sdělujeme, že ke studii nástavby obchodního centra Květ na Zahradním
Městě nebyla vydána žádná oficiální stanoviska, ale v současné fázi projektu probíhá připomínkování
záměru konzultační formou.
Jako další doprovodnou informaci sdělujeme, že ve Vámi zmiňované lokalitě ulice Jabloňová
v posledních třech letech nebyla zpracována žádná studie řešící dopravu. Dopravní studie ulice
Jabloňová byla zpracována v roce 2008 a na začátku roku 2009 bylo k této studii vydáno stavební
povolení. Pro nahlédnutí do ní můžete kontaktovat Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, která
je investorem akce a vlastníkem dopravní studie.
Zároveň Vás informujeme, že ve věci Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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