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Poskytnutí informací

Městská část Praha 9, odbor správy majetku (dále jen „povinný subjekt“) jako věcně a místně

příslušný orgán podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím (dále jen „zákon“), ve věci žádosti Společenství pro dům Zakšínská č. p. 570,

Praha 9, IČ 282 36 254, se sídlem Zakšínská 570/2, 190 00 Praha 9 * Střížkov (dále jen „žadatel“)

o informace, která byla doručena dne 9.11.2020, žadateli poskytuje v souladu s ustanovením § 14

odst. 5 písm. (1) zákona tyto informace:

K bodu 1., 2., 3. žádosti:

Povinný subjekt sděluje, že mu společnost FINEP Prosek k. s. vminulosti nenabídla ani

V současnosti nenabízí prodej či předání pozemků pod parkovacími stáními přiléhajícími kulici

Zásadská a Zakšínská.

K bodu 4. Žádosti:

Povinný subjekt sděluje, že nepřebírá žádné pozemky developerských záměrů, tj. ani komunikace,

ani parkovací místa, do svého majetku nebo správy.

K bodům 6. a 7. Žádosti:

V uvedených záležitostech se lze obrátit na Ing. Andreu Davidovou (Odbor dopravy, Úřad městské

části Praha 9, davidovaaw praha9.cz, tel. 283 091 430), za převzatou část komunikací dále Ing.

Čechovou 2 Technické správy komunikací (stepanka.cechova@tsk-praha.cz). Za nepřevzatou část

komunikací je nutno se obrátit přímo na společnost FINEP Prosek k. 5., IČ 26762382, se sidlem

Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, jako na jejich vlastníka.

Ohledně požadavku uvozeného slovy „případně žádáme“ v závěru bodu 7. žádosti, který se

obsahově týká zvýšení kontrolní činnosti Městské policie hl. m. Prahy na křižovatce nacházející se

ve vymezené oblasti, což z povahy není žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném

přístupu k informacím, žadatele odkazujeme na Obvodní ředitelství městské policie hl. m. Prahy 9,

Veltruská 576, Praha 9.

V rámci uplatňování zásad dobré správy Úřad městské části Praha 9 nad rámec své informační

povinnosti žadateli k bodům 1. až 3. pro vysvětlení sděluje, že Městská část Praha 9 neuvažovala 0
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převzetí těchto pozemků pod parkovacími stáními přilehajícími k ulici Zásadská a Zakšínská, neboť

se jednalo o parkovací stání, která měla pokrýt potřeby (dle platné vyhlášky na území hl. m. Prahy)

rezidentů bytových domů J, K, L. Bytový soubor skládající se z objektů J, K, L 5 podzemními

garážemi, parkovacími a odstavnými stáními na terénu je napojen na stávající komunikaci funkční

třídy C2 kategorie MO 9,0/40, dnes pojmenovanou Zásadská. Doprava V klidu, tj. počty

parkovacích stání, byla vypočtena dle Obecných technických požadavků na výstavbu V hl. m. Praze

stanovených vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění změn a doplňků. Část těchto

parkovacích stání byla umístěna V podzemních podlažích bytových domů a zbylých cca 138

odstavných parkovacích stání pro potřeby bytového souboru bylo umístěno na terénu.

Závěrem pro úplnost sdělujeme, Že body l.,2.,3.,4. (ve vztahu k hlavnímu městu Praha) a bod 5.

žádosti byly vyřešeny rozhodnutím o odmítnutí části žádosti (ze dne 23.11.2020).

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádostí v částech, kde jsou poskytnuty informace, žadatel nesouhlasí,

může podle § 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím podat stížnost do 30 dnů od

doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

   
In

pověřený vedením odboru správy majetku

Poskytnutí informací se doručuje:

I. žadatel

Společenství pro dům Zakšínská č. p. 570, Praha 9, IČ 282 36 254, Zakšínská 570/2, 190 00 Praha 9

— Střížkov — do datové schránky Vj7kzdp

II. spis
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