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obracím se na Vás s dotazy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů na základě odpovědi, kterou jste zaslal obyvatelům Dubinské dne 19.6.2020.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kdo a proč svolal jednání s novými vlastníky pozemku parc. č. 440?

Co bylo předmětem jednání s vlastníky pozemku 440 a s jakými výsledky?

MČ jednala se zástupci ZKO 394 několikrát dle Vašeho sdělení — co bylo obsahem jednání a jaké

jsou doporučení a závěry?

Probírala MČ Praha 21 se 2K0 394 to, že svým jednáním nedodržuje ÚP a používá ke kynologické

činnosti 70% pozemku 544/9 a 100% pozemku 544/8 v rozporu s ÚP? ( Dopředu Vás upozorňuji,

že na uvedených pozemcích nejde jen o venčení psů, pokud stojí 8 majitelů v řadě se psy a před

nimi stojí instruktorka Králová a hovoří........................... )

Probírala MČ Praha 21 se ZKO 394 to, že účastníci kurzů a výcviku zatěžují okolní ulice parkováním

(místní obyvatelé nezaparkují ), hlukem ( povely v ulicích a hlasité pokřiky ) a štěkotem psů

čekajících na výcvik na hrázi rybníka?

Probírala MČ Praha 21 se ZKO 394 provozní řád cvičiště, kdy jako obyvatelé blízko cvičiště

očekáváme dodržování elementární slušnosti hostů v katastru Újezd nad Lesy a vlastních pravidel

na www stránkách, kdyje zapovězena celá oblast za rybníkem v Dubinské, ale v praxi je tato

oblast plně návštěvníky využívána — parkování ( i na trávě ), čekání na výcvik a halasení.

Předem děkuji za Vaše vyjádření a zaslané informace a jsem se srdečným pozdravem.
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KANCELAR TAJEMNIKA

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, POSTA@PRAHA21.CZ

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/10480/2020/KT/Maj

SPIS. ZN.: SZ/UMCPZ l/l 0480/2020/2

VYŘIZUJE: Ing. Alena Majerová

TEL.: 281012921

E-MAIL: alenamajerova©prah32Lez

DATUM: 22.07.2020

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

dne 20.07.2020 pod č.j. UMCP21/10480/2020 obdržel ÚMČ Praha 21 Vaši žádost

o infomace podle zákona číslo 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, kterou

evidujeme pod číslem 56/20, týkající se informací související sodpověďmi, které byly

zaslány obyvatelům ulice Dubinské dne 19. 6. 2020.

K Vaší Žádosti Vám sdělujeme:

1) Kdo a proč svolaljednání s novými vlastníky pozemku parc. č. 440?

2) Co byla předmětemjednání s vlastníky pozemku 440 a sjakými výsledky?

3) MČ jednala se zástupci ZKO 394 několikrát dle Vašeho sdělení — co bylo obsahem

jednání ajakéjsou doporučení a závěry?

4) Probírala MČ Praha 21 se ZKO 394 to, že svým jednáním nedodržuje ÚP a používá

ke kynologické činnosti 70% pozemku 544/9 a 100% pozemku 544/8 v rozporu s ÚP?

(Dopředu Vás upozorňuji, že na uvedených pozemcích nejde jen o venčení psů, pokud

stojí 8 majitelů v řadě se psy a před nimi stojí instruktorka Králová a hovoří......... )

5) Probírala MČ Praha 21 se ZKO 394 to, že účastníci kurzů a výcviku zatěžují okolní ulice

parkováním (místní obyvatelé nezaparkují ), hlukem (povely v ulicích a hlasité pokřiky)

a štěkotem psů čekajících na výcvik na hrázi rybníka?

6) Probírala MČ Praha 21 se ZKO 394 provozní řád cvičiště, kdy jako obyvatelé blízko

cvičiště očekáváme dodržování elementární slušnosti hostů v katastru Újezd nad Lesy

avlastních pravidel na www Stránkách, kdy je zapovězena celá oblast za rybníkem

v Dubinske', ale v praxije tato oblast plně návštěvníky využívána - parkování ( i na trávě ),

čekání na výcvik a halasem'.

Jednání se zástupci spoluvlastníků pozemku parc. č. 544/9 a 440 v k. ú. Újezd nad Lesy

a zástupců ZKO svolal pan místostarosta Zdeněk Růžička za účelem zjištění záměru ohledně
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užívání pozemků a následně za účelem jednání týkající se zajištění parkování členů ZKO

v místě.

V rámci jednání byli zástupci ZKO upozorněni na nutnost dodržovat ÚP, zákony

či související předpisy.

Zástupci ZKO na těchto jednáních uvedli, že k výcviku psů pod záštitou ZKO na pozemcích

v současné době nedochází. Skutečnost, že by ZKO svou činnost zahájila nám není známa.

Zástupci ZKO a spoluvlastníků byli požádáni, aby v případě zahájení své činnosti zajistili

parkování v místě tak, aby bylo co nejvíce omezeno parkování členů ZKO v okolních ulicích.

Členové ZKO jsou organizací informování o tom, že venčení psů v ulici Dubinská je

zakázáno a jsou požádáni o dodržování tohoto pravidla. Dovoluji si však upozornit,

že ne všichni návštěvníci dané lokality jsou však členy ZKO a je tak pravděpodobné,

že se zde pohybují i občané na běžné procházce se psy. Nelze tedy obecně říci, že všichni zde

vyskytující se „pej skaři“ jsou návštěvníci či členové ZKO.

Provozní řád, který platil do předání pozemku parc. č. 544/5 byl městské části Praha 21 znám.

Zda bude ZKO před zahájením své činnosti na soukromých pozemcích tento provozní řád

měnit či nikoliv nám není známo.

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

tajemnice UMC Praha 21
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