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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážený pane,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“),
obdržel dne 28. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod č. j. 169/106/2016, ve
které žádáte o poskytnutí následujících informací:
„Na základě kupní smlouvy č. KUP/58/73/011452/2007 uzavřené s Magistrátem hlavního města Praha
jsme získali pozemky pod budovou v Branické 1689/36 a přilehlé pozemky (1838/2, 1838/8, 1838/7).
Zástupci družstva, které stále vykonává správu domu a pozemků blokují užívání části pozemku 1838/8
pro parkování aut. Člen představenstva družstva SBD pracovníků energetiky a dopravy (IČO
00032824), xxxxxxxxxxxxxxxxxx argumentu následovně:
„Z odboru dopravy je požadováno předání plné moci od všech vlastníků pozemků ve prospěch
zastupující osoby, která bude jednat a zároveň souhlas všech vlastníků dotčených sousedních
pozemků. V zásadě se jedná o patovou záležitost.“
Žádám Vás tímto o poskytnutí informace, zda odbor dopravy vydal takové rozhodnutí, a pokud ano,
žádám Vás také o kopii dopisu, kterým stanovujete výše uvedené podmínky uvedením zákonných
ustanovení.“
Na základě informací a podkladů poskytnutých od Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu
městské části Praha 4 Vám k Vaší žádosti sdělujeme následující:
Oddělení dopravy Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 Vámi
popisované rozhodnutí a ani jinou písemnost v této věci nevydalo.
Po vyhodnocení písemné žádosti, kterou v létě 2015 podal žadatel xxxxxxxxxxxxx, vystupující
jménem všech vlastníků předmětného úseku účelové komunikace, avšak bez řádného zplnomocnění
pro podání žádosti, byl výše zmíněný žadatel telefonicky vyzván k odstranění značných nedostatků,
které žádost obsahovala (v rámci urychlení postupu doplnění podkladů do spisu a
doplnění dalších potřebných informací).
Žadateli byly sděleny veškeré potřebné informace, které mu měli pomoci k urychlení doplnění žádosti
o nové dopravní změny na účelové komunikaci s omezeným provozem, tzn., že jeho návrh obsahoval
další duplicitní omezení veřejného provozu části plochy komunikace.
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Předmětná účelová komunikace
již v minulosti
byla
částečně
omezena
v provozu,
a
to svislým dopravním značením B1 + E 13 - Mimo dopravní obsluhu. Žadatel byl na tuto
skutečnost ihned upozorněn.
K úplnému omezení příjezdu veřejnosti (zamezení vjezdu) je nutný souhlas VŠECH vlastníků
pozemku, nikoliv pouze jednoho, s vyhodnocením: neomezit práva ostatních vlastníků v obslužnosti a
vyhodnocením případných věcných břemen k pozemku. Na všechny tyto skutečnosti byl
xxxxxxxxxxxxx upozorněn.
Žadatelem bylo sděleno, že svůj návrh řádně projedná se všemi vlastníky, a že bude mít s podaným
novým dopravním návrhem jejich souhlasy, aby nebyly poškozeny jejich práva a zájmy.
Do dnešního dne od žadatele nebyla zaznamenána žádná komunikace směrem k úřadu.

S pozdravem

Ing. Tereza Šrámková
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
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