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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
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,
obdržel dne 1. 11. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informace:
„1.
2.
3.
4.

Jak byli potrestáni úředníci zodpovědní za umístění krátkých příčných živičných prahů?
Jak byla potrestána firma, která tyto prahy instalovala, ačkoliv jí muselo být známo, že tyto
prahy nejsou schváleny do užívání?
Jak byli potrestáni úředníci silničního správního řádu za to, že si nechali instalovat
neschválené příčné prahy?
Jak byli potrestáni úředníci za ponechání neschválených příčných prahů ohrožujících denně
bezpečnost desítek tisíc uživatelů komunikací i po mém upozornění před více než osmi měsíci?“

Vyřízení žádosti bylo požadováno e-mailem.
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
uvádí k Vaší žádosti následující:
ad 1) Úředníci Úřadu městské části Praha 4 (dále jen „ÚMČ Praha 4“) nijak potrestáni nebyli,
protože žádný z nich neumístil krátké příčné živičné prahy v obvodu své působnosti a tím
pádem nenese odpovědnost za jejich umístění.
ad 2) ÚMČ Praha 4 nedisponuje informací, zdali byla firma, která Vámi popisované prahy
instalovala, potrestána. Ve věci postihu se v současné době jedná.
ad 3) Úředníci silničního správního řádu ÚMČ Praha 4 nebyli potrestaní. Neexistuje zde úředník
ÚMČ Praha 4, který by si nechal instalovat neschválené příčné prahy.
ad 4) Není zde úředník ÚMČ Praha 4, který by ponechal Vámi uváděné neschválené prahy, proto
žádný z úředníků potrestán nebyl. Oblasti, kde jsou krátké příčné živičné prahy instalovány,
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jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy (dále jen „TSK“). TSK byla
vyzvána, aby uvedla příčné prahy do původního montovaného stavu.

V případě jakéhokoli dotazu se na nás prosím obraťte.
S pozdravem
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