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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka
153/106/2019/Z

Vyřizuje/linka

Praha

Ing. Tereza Veselá / 297

16. 12. 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
xxxxxxxxxxxxxxx,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 9. 12. 2019 prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 4
pod čj. 580420 Vaše podání, v rámci kterého žádáte o poskytnutí informace dle InfZ, v přesném znění
žádosti ze dne 9. 12. 2019:
„Dokumentace k dopravnímu značení na pozemku parc. č. 794, p. č. 795/1 – Točitá 1548/37
(č.j. 1548/23 Garáž)
Prosím o zaslání kopií – dokumentace k dopravnímu značení. Kdo povolil značky a za jakým účelem
na jakém základě bylo povoleno. Pod čím je pozemek veden – jedná se o víceúčelovou cestu?“
(dále jen „Žádost“)
Úřad městské části Praha 4 jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ Vám na základě
podkladů a informací sdělených Odborem životního prostřední a dopravy Úřadu městské části Praha 4
k Vaší Žádosti sděluje následující:
Dopravní značení a režim omezení byl povolen silničním správním úřadem na základě podání žadatele
vlastníka účelové komunikace. Charakter pozemku je veřejně přístupný, viz. příloha.
Dle dostupných judikátů je charakter pozemku pouze evidenčním údajem. Uvedená účelová
komunikace NN 4312 naplňuje znaky pozemní komunikace.
V příloze tohoto dokumentu Vám dále zasíláme anonymizované kopie:
1.
žádost o souhlas se stanovením místní úpravy komunikace,
2.
situace dopravního řešení/návrhu dopravně inženýrského opatření,
3.
informace o pozemku,
4.
Rozhodnutí čj. P4/120614/18/OŽPAD/NOVO/02222/R-081.
S pozdravem
JUDr. Jan Lípa
Právník Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
Příloha:
Doručuje se:

je k dispozici v kanceláři právníka OKAT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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