
 

 1 

 

 

Adresát: 

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY 

Oddělení dopravy 

Sokolovská 14/324 

180 49  Praha 9 

 

 

Michal Imrišek 

Mimoňská 19 

190 00 Praha 9 

 
  

     
    

 Vaše zn.:    

    

 Č. j.: MCP09/007510/2019  V Praze dne: 20.2.2019 

 Spis. zn.: S MCP09/007510/2019/2   

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Tomáš Svoboda  E-mail: svobodat@praha9.cz 

 Telefon: 283091289  Fax:  

 
Věc:  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb, (o svobodném přístupu 

k informacím), k vydanému opatření obecné povahy na přechodné dopravní značení, na 

komunikaci ul. Nad Krocínkou. 

  

K Vašemu dopisu ze dne 12.2.2019, na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění k vydanému opatření obecné povahy na 

přechodné dopravní značení, na komunikaci ul. Nad Krocínkou. Vám sděluje odbor životního prostředí 

a dopravy, Úřadu městské části Prahy 9  následující: 

 

Odbor životního prostředí a dopravy, vydal stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci ulice 

Nad Krocínkou z důvodu četných podnětů a stížností tamních obyvatel na nárůst dopravy. 

 

Dopravní opatření bude následně vyhodnoceno, případně upraveno a tento návrh místní úpravy 

zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Prahy 9. 

  

Sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm c) zákona 

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

  Úřad městské části Praha 9 obdržel dne 12.2.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace, dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
v níž žádáte kopii stanoviska Policie ČR, č.j. : KRPA-3823-2/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 28.1.2019 

k vydanému opatření obecné povahy na komunikaci ulice Nad Krocínkou, Praha 9. Podle § 2 odst. 1 
zákona o svobodném přístupu k informacím poskytují povinné subjekty informace vztahující 
se k jejich působnosti.  

 Vzhledem k tomu, že stanovisko Policie ČR, č.j. : KRPA-3823-2/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 

28.1.2019 k vydanému opatření obecné povahy na komunikaci ulice Nad Krocínkou, Praha 9 je ve 

výlučné působnosti Policie ČR a Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu 

městské části Praha 9, bylo proto nutno žádost o poskytnutí informace dle §14 odst. 5 písm. c) 

zákona o svobodném přístupu k informacím, odložit.     

 

Mgr. Pavel Morávek  

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 
 

 
Obdrží : 

Michal Imrišek, Mimoňská 19, 190 00 Praha 9 

CO - Spis 

 


