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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
1. 2. 2019 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:
„Vážení,
s ohledem na skutečnost, že jsme na přiložený přípis doposud od Vás neobdrželi žádnou odpověď, dovoluji si Vás
o opětovně požádat o poskytnutí předmětné informace, tj. o sdělení zda je Vaše městská část provozovatelem
výsuvného systému bránícího volnému vjezdu vozidel na pozemky parc č. 3030/3 a parc. č. 4253/5, obojí zapsané
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na
LV č. 2446 pro k. ú. Vinohrady a obec Praha (viz příloha). Současně Vás žádám o sdělení, jakému subjektu byly
tyto pozemky svěřeny do užívání, pakliže tímto provozovatelem nejste.
Tuto žádost považujte za žádost o poskytnutí informací dle ust. § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále též jen jako "Zákon").
Předem děkuji za vyřízení žádosti v zákonné lhůtě 15 dní /viz ust. § 14 odst. 5 písm. d) Zákona/..“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do datové
schránky formou textu tohoto přípisu.
MČ Praha 10 není provozovatelem výsuvného systému (sloupku), bránícího volnému vjezdu vozidel na pozemky
parc č. 3030/3 a parc. č. 4253/5. Sloupek byl vybudován SVJ Rezidence Korunní, které výsuvné zařízení
provozuje. Pro uplatnění nároků je nutné se obrátit na uvedené SVJ, IČ: 24156286 nebo je možné kontaktovat
správcovskou firmu na e-mail: rezidencekorunni@r3group.cz; telefon: 840126126. Uvedené pozemky jsou stále
ve správě Městské části Praha 10. Dále sdělujeme, že nedopatřením referenta odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje nedošlo k vyřízení Vaší původní žádosti. Za vzniklou situaci se omlouváme.
Nad rámec výše uvedeného informujeme o skutečnosti, že do roku 2013, tedy před změnou stavebního zákona,
nebylo z hlediska silničního správního úřadu ani ze strany odboru stavebního nutné žádné povolení k instalaci
takového zařízení. Tento sloupek byl instalován v letech 2011-2012.
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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vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
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