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

Vážený pan

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-032292/2019
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 15. 3. 2019
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
2. 3. 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:
„Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem na minulé dotazy ohledně funkčnosti uvedených reflektorů, uvedené níže,
nedostal relevantní odpověď a také nedošlo k žádné změně, prosím o odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb.
- Kdo je aktuálním vlastníkem dále uvedených reflektorů pořízených nákladem MČ P15?
- Kdo odpovídá za jejich provozuschopnost?
- Kdo zajistí opravu nefunkčních reflektorů?“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do uvedené
e-mailové schránky formou textu tohoto přípisu.
k Vašim dotazům povinný subjekt sděluje následující:
- Vlastníkem osvětlení je MČ Praha 10.
- Za provozuschopnost je odpovědná MČ Praha 10.
- Opravu na své náklady zajistí MČ Praha 10.
Jako doprovodnou informaci Vám sdělujeme, že kolegyně Ing. Tereza Štiková, se kterou jste v rámci tohoto
dotazu komunikoval, a to i osobně na našem úřadě, je momentálně na rodičovské dovolené, proto nemohla
odpovědět na Váš poslední e-mail. Zároveň uvádíme, že se MČ pokusí o předání slavnostního osvětlení
společnosti Technologie hl. města Prahy, a.s.
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

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 384

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

www.praha10.cz

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

