
Mgr. Lucie Filipová

advokát

Úřad městské části Praha 21

odbor životního prostředí a dopravy

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9

DATOVOU SCHRÁNKOU

V Praze, dne 30.05. 2019

Žádost o informace podle za'kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozděiších předpisů

Vážená paní doktorko,

  obracím se na Vás v zastoupení své klientky,

  

 

a to v souvislosti s probíhající „Stavbou č. 0102 —

TV Koloděje, etapa 0009 — KJízda'rně 0 etapa 0010 — Komunikace Koloděje“, která, jak je odboru

životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 zjeho správní činnosti známo, aktuálně probíhá na

území městské části Praha — Koloděje, a jejíž mezideponie je zřízena na pozemku p. č. 759/1 v k. ú.

Koloděje.
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Zároveň Vás má klientka vtéto souvislosti ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá o informaci:

- zda Úřad městské části Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy, jakožto příslušný

silniční správní úřad, vrámci své správní činnosti rozhodl o změně dopravního značení

v úseku místní komunikace v ulici Kvasinská v Kolodějích nacházejícím se na pozemku p. č.

426/11 v k. ú. Koloděje tak, že je povolen vjezd vozidel s maximálním možným zatížením

6 tun na jednu nápravu, a pokud ano, pak má klientka žádá o informaci, kdy se tak stalo,

a o zaslání opisu příslušeného správního rozhodnutí či podkladu, na jehož základě se tak

stalo; a

— zda Úřad městské části Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy, přistoupí k místnímu

šetření za účelem posouzení stavu místní komunikace a zjištění míry poškození přilehlého

chodníku.

Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem,

Mgr. Lucie Filipová

advokát v plné moci
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KANCELAR TAJEMNIKA

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL.: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA©PRAHA21CZ

VÁŠ DOPIS ČJ: '

ZE DNE: 31.05.2019

NAŠE ČJ.: UMCP21/0853S/2019/KT/Zah

SPlS. ZN.: SZ/UMCP21/08535/2019/2 Mgr. Lucie Filipová, advokát

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková Pařížská 204/21

TEL: 110 00 Praha 1

E-MAIL: h

DATUM: 10.06.2019

Véc: Odpověď na žádost goskvtnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní magistro,

dne 31.05.2019 pod č.j. UMCP21/08535/2019 obdržel ÚMČ Praha 21 Vaši žádost o informace

podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou evidujeme pod

číslem 30/19.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

- Žádost o informaci, zda Úřad městské části Praha 27, odbor životního prostředí a

dopravy, jakožto příslušný silniční správní úřad, v rámci své správní činnosti rozhodl o

změně dopravního značení v úseku místní komunikace v ulici Kvasinská v Kolodějích

nacházejícím se na pozemku p. č. 426/77 v k. ú. Koloděje tak, žeje povolen vjezd vozidel

s maximálním možným zatížením 6 tun na jednu nápravu, a pokud ano, pak má

klientka žádá o informaci, kdy se tak stalo, a o zaslání opisu příslušeného správního

rozhodnutí či podkladu, najehož základě se tak stalo;

Silniční správní úřad OŽPD ÚMČ Praha 21 nerozhodl o změně dopravního značení v ul.

Kvasinské a v bezprostředním okolí čili neumožnil / nepovolil vjezd vozidel o nejvyšší

povolené hmotnosti 6 t.

— zda Úřad městské části Praha 27, odbor životního prostředí a dopravy, přistoupí k

místnímu šetření za účelem posouzení stavu místní komunikace a zjištění míry

poškození přilehlého chodníku.
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Místní šetřeníje svoláno na 13.06.2019 v 9.00 hod. v ul. Kvasinské, poblíž výjezdu ze zařízení

staveniště, poblíž domu / pozemku

S pozdravem

   Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21

2/2


