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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 6. října 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 „Žádám
o poskytnutí informací týkající se projektu Lávka Přípotoční, konkrétně v jaké fázi se projekt nachází,
zda k němu skutečně dojde, kdy se započne se stavbou a kdy bude lávka k dispozici.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:

Projekční příprava projektu Lávka Přípotoční byla započata na podzim roku 2013. V současnosti je
zpracovaná dokumentace pro územní řízení, která byla podána na stavební úřad s žádostí o vydání
územního rozhodnutí. Oproti předpokladu je průběh projekčních prací složitější vzhledem k
poměrům v místě plánované výstavby, neboť je zde kladen důraz na maximální ochranu zeleně,
čemuž odpovídá např. navržené založení lávky na pilotech tak, aby byl co nejméně zasažen kořenový
systém přilehlých stromů.

Toto i další stavebně - technické řešení lávky bude dopracováno v následné dokumentaci pro
stavební povolení. Samotná realizace včetně uvedení mostku do provozu tak přichází v úvahu až po
skončení všech projekčních a povolovacích procesů.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
Vedoucí odboru životního prostředí dopravy a rozvoje

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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